
ภาระโรคท่ีเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลนั้นมีความสำคัญมาก ในหลายประเทศ
ปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการด่ืมแอลกอฮอลแบบเปนอันตรายกอใหเกิดภาระตอ
สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจอยางมาก การลดภาระโรคท่ีเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล
กลายเปนประเด็นสำคัญทางสาธารณสุขระดับนานาชาติ อันตรายจากแอลกอฮอล
สามารถลดลงไดโดยดำเนินการดวยวิธีการท่ีพิสูจนแลววามีประสิทธิผล และสามารถ
ดำเนินการไดทั่วโลก 
รายงานฉบับนี้ของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกไดทบทวนผลกระทบ
ทางสุขภาพและสังคมจากการบริโภคแอลกอฮอล ภาระโรคท่ีเกิดจากแอลกอฮอล 
ในประเด็นอันตรายจากแอลกอฮอล และแนวโนมการบริโภคแอลกอฮอลทั่วโลก  
โดยสรุปจากการทบทวนหลักฐานที่มีอยูซึ่งประกอบดวยขอมูลลาสุดเกี่ยวกับผลของการ
บริโภคแอลกอฮอลตอดัชนีภาระโรครวม คณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะ 
หลายประการท่ีเนนบทบาทขององคการอนามัยโลกในการประสานความรวมมือ  
การตอบสนองระดับนานาชาติ ความตองการดำเนินงานในระดับโลกเพื่อลดอันตราย
จากแอลกอฮอลผานกลไกของกิจกรรมนานาชาติที่มีประสิทธิผลและการสนับสนุน 
จากแตละประเทศ 
คณะกรรมการฯ เสนอแนะกลยุทธและทางเลือกนโยบายท่ีหลากหลายซ่ึงมีหลักฐาน
ยืนยันถึงประสิทธิผลและเหมาะสมสำหรับทั่วโลกในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล 
โดยเนนวาควรมีการดัดแปลงและดำเนินการใหสอดคลองกับประเทศและพ้ืนท่ี คำนึงถึง
บริบทเฉพาะทางวัฒนธรรมและกฎหมาย ตลอดจนลักษณะของปญหาแอลกอฮอลของ
แตละทองถิ่น คณะกรรมการฯ ยังไดเสนอแนะใหองคการอนามัยโลกสนับสนุนรัฐบาล
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีรายไดปานกลางและต่ำในการพัฒนา 
การดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผลนโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนงานท่ีมีหลักฐาน
วชิาการท้ังในระดับชาติและระดับพืน้ท่ี ขอสรุป และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ นี ้
มีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนางานดานตอไป 
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1. º·¹Ó 
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกดานปญหาจากการบริโภคแอลกอฮอลไดมี
การประชุม ณ กรุงเจนีวา ระหวางวันท่ี 10-13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) 

โดย Dr. Benedetto Saraceno ผูอำนวยการแผนกสุขภาพจติและสารเสพติด สำนกังานใหญ
องคการอนามัยโลก กรงุเจนีวา ประเทศสวติเซอรแลนด ไดกลาวเปดการประชุมและแจงวา 
ต้ังแต ป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly)
สมัยท่ี 58 ไดลงมติ WHA58.26 วาดวย “ปญหาสาธารณสุขท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล
แบบอนัตราย (harmful use)” ไดมกีารดำเนินกจิกรรมอยางจรงิจังโดยองคการอนามยัโลก
ทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ตัวอยางเชน องคการอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป ไดมี 
การรับรองกรอบนโยบายแอลกอฮอลที่จัดทำขึ้นภายใตแผนปฏิบัติงานแอลกอฮอลของ
ยุโรป (European Alcohol Action Plan) ฉบับป พ.ศ. 2543-2548 (ค.ศ. 2000-2005) 
และนำไปใชโดยคณะกรรมการภาคพ้ืนยุโรปในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005); 
องคการอนามัยโลกภาคพ้ืนอเมริกาไดจัดการประชุมนโยบายสาธารณะเก่ียวกับแอลกอฮอล
ของประเทศทั่วทั้งทวีปอเมริกา (Pan American Conference on Alcohol Public 
Policies) เปนคร้ังแรกที่เมืองบราซิเลีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005); 
องคการอนามัยโลกภาคพื้นแอฟริกา มีการจัดประชุมหารือดานวิชาการขององคการ
อนามัยโลกดานปญหาสาธารณสุขท่ีเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลแบบอันตรายในแอฟริกา 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006); องคการอนามัยโลกภาคพ้ืนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต คณะกรรมการภาคพื้นไดรับรองมติทางเลือกนโยบายการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006); องคการอนามัยโลกภาคพื้น 
เมดิเตอรเรเนียนตะวันออก คณะกรรมการภาคพ้ืนไดผานมติวาดวยปญหาสาธารณสุข 
ท่ีเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006); และองคการ
อนามัยโลกภาคพ้ืนแปซฟิกตะวนัตกในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ไดผานมติ
และรับรองยุทธศาสตรระดับภูมิภาคเพื่อลดอันตรายจากแอลกอฮอล สวนในระดับโลก
นัน้ สำนักเลขาธิการองคการอนามัยโลกไดจดัการประชุมวิชาการโดยผูเชีย่วชาญหลายคร้ัง
และเร่ิมปรึกษาหารืออยางจริงจังกับผูมีสวนไดเสียหลักผานการจัดประชุมหลายคร้ัง และ
ปรึกษาหารือกับกับกลุมประชาสังคม นักวิทยาศาสตร และตัวแทนจากภาคสวนอุตสาหกรรม 
การคา และการเกษตร Dr. Saraceno ไดเนนย้ำวาขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
จะตองไดรับการพัฒนาเปนกิจกรรมโดยเลขาธิการองคการอนามัยโลก เพื่อการ 
ลดปญหาสุขภาพและสังคมอันเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลตอไป  

Dr. C. Le Galès-Camus ผูชวยผูอำนวยการองคการอนามัยโลกดานโรคไมติดตอและ
สุขภาพจิต สำนักงานใหญองคการอนามัยโลก กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด  
ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม ในนามของผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลกวา  
ในป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) มติของที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกไดแสดงความหวงใย
ตอประเทศสมาชิกเก่ียวกับปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการด่ืมแอลกอฮอลแบบอันตราย 
และในชวงไมกี่ปที่ผานมาไดใหความสนใจมากข้ึนถึงอันตรายจากแอลกอฮอลที่สงผล 
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ท่ัวโลก โดยเฉพาะหลังการเผยแพร รายงานสุขภาพโลก 2002 : ลดภาวะเส่ียงและสงเสริม
ชีวิตที่มีสุขภาพ ที่ไดเนนวาการบริโภคแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญตอสุขภาพของ
ประชากรโลก จากหลักฐานช้ีวาปญหาสุขภาพและสังคมท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล
แบบอันตรายกำลังเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ อันเปนผลมาจากการด่ืมมากขึ้น 
และพฤติกรรมการดื่มท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยางย่ิงการด่ืมในกลุมสตรีและเยาวชน 
การใหความสำคัญตอปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากแอลกอฮอลนี้มีหลายประเด็นที่ตอง
ดำเนินการไปขางหนาดวยวิธีการที่เหมาะสม และสำนักเลขาธิการองคการอนามัยโลก 
ไดพยายามรวบรวมประเด็นเหลานี้ เพื่อคนหาแนวทางท่ีเปนไปไดและมีประสิทธิผล 
ในการลดผลเสียตอสุขภาพและสังคมจากการบริโภคแอลกอฮอล โดยจำเปนตองมีการ
พัฒนาขอเสนอแนะถึงโยบายที่มีประสิทธิผลในการลดปญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากองคการอนามัยโลกดังมติ WHA58.26 และสนับสนุนประเทศ
สมาชิกในการดำเนินการและประเมินผลกลยุทธและแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

1.1 ความเปนมา  

ตามมติ WHA58.26 ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) สมัย
ที่ 58 ป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ไดมีการรองขอผูอำนวยการใหญ “ใหรายงานตอ 
ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบถึงกลยุทธและวิธีการจัดการที่มีหลักฐาน 
เชิงประจักษในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล รวมท้ังการประเมินปญหาสุขภาพที่เกิด
จากการด่ืมแอลกอฮอลแบบอันตรายอยางครอบคลุม” และ “จัดทำขอเสนอแนะนโยบาย
และวิธีการจัดการในการลดอันตรายจากแอลกอฮอลที่มีประสิทธิผล” 

คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกดานปญหาการบริโภคแอลกอฮอล ไดมา
ประชุมรวมกันโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทบทวนขนาดปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการ
บริโภคแอลกอฮอล รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรและหลักฐานเชิงประจักษในประสิทธิผล
ของทางเลือกนโยบายที่แตกตาง และจัดทำขอเสนอวิชาการถึงนโยบายและวิธีการจัดการ
ลดอันตรายจากแอลกอฮอลที่มีประสิทธิผล 

สถานการณปญหาการบริโภคแอลกอฮอลและผลกระทบตอสุขภาพและสังคมน้ันเปล่ียนแปลง
ไปอยางมากนับต้ังแตการประชุมคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกดาน
ปญหาจากการบริโภคแอลกอฮอลคร้ังแรกเมือ่ป พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ในรายงานครัง้นัน้
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญฯ สรุปวา “การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผลใหเกิด 
ความเจ็บปวยทางการแพทย ความผิดปกติทางสังคม ตลอดจนความทุกขทรมานของ 
มวลมนุษยมากมายหลากหลาย จากวิธีการรักษาและการจัดการปญหาที่มีอยูในขณะนี้มี
ขีดจำกัดในดานประสิทธิผลและมีคาใชจายสูง อีกทั้งความชุกของปญหาสูงในหลายพื้นที่ 
ทั่วโลก คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะดังนี้: (ก) ใหความสำคัญกับการปองกันอยาง
ชัดเจน; (ข) ลงทุนเพ่ิมเติมดานการบำบัดรักษาโดยเนนการพัฒนาบริการท่ีไมแพงแตมี
ประสทิธผิลคุมคา”(1) ในรายงานระบวุาความสญูเสยีทีเ่กดิจากการบรโิภคแอลกอฮอลนัน้ 
สัมพันธกับระดับการบริโภคแอลกอฮอลทั้งรายบุคคลและภาพรวมประชากรท้ังประเทศ 
อยางมาก ดังน้ัน รัฐบาลจึงควรเร่ิมลดการบริโภคโดยลดการเขาถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
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และใชมาตรการดานการศึกษา ตลอดจนมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือลดความตองการบริโภค  
ซึ่งมาตรการดานการศึกษาที่ดีจะมีผลในการลดความตองการบริโภคแอลกอฮอล อีกทั้ง
เปนการเตรยีมความพรอมรบักฎหมายควบคมุตอไป นอกจากนี้ควรมีการทบทวนนโยบาย
เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อลดความตองการบริโภคใหสอดคลองกับ
มาตรการดานการศึกษา คณะกรรมการผูเชีย่วชาญฯ ไดเสนอแนะใหรฐับาลรเิริม่และดำเนิน
การนโยบายระดับชาติแบบครอบคลุม และนำเสนอขอมูลผลกระทบสุขภาพท่ีรุนแรงและ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมมูลคามหาศาลจากการเพ่ิมปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล
ใหเปนทีต่ระหนกัแกผูมอีำนาจรบัผดิชอบในระดับประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาติ
กอนมีการจัดทำนโยบายและขอตกลงทางการคาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล องคการ
อนามัยโลกดวยความรวมมือกับองคกรสากลตางๆ ควรใหความสนใจอยางใกลชิด 
ตอนโยบายและขอตกลงทางการคาที่อาจมีผลตอการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้ง 
ในปจจุบันและอนาคต 

ในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานสารเสพติดขององคการ
อนามัยโลกไดพิจารณาแนวทางในการปองกันและบำบัดรักษาปญหาการใชสารเสพติด 
และในรายงานฉบับที่ยี่สิบแปดเนนย้ำถึงความจำเปนในการบูรณาการนโยบายระดับชาติ
ดานสารเสพติด (2) หลังจากน้ันส่ีป คณะกรรมการผูเช่ียวชาญดานสารเสพติดไดพิจารณา 
ถึงประเด็นการบำบัดรักษาและการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาสำหรับปญหาการใชสาร
เสพติด ในรายงานฉบับที่สามสิบ คณะกรรมการฯ เสนอแนะวา องคการอนามัยโลก 
“ควรสงเสริมใหประเทศตางๆ หันมาสนใจมาตรการลดความตองการใชสารเสพติด  
และพยายามลดแหลงจำหนายลงโดยท่ัวหนากัน” (3) 

ตั้งแตการประชุมคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกดานปญหาจากการบริโภค
แอลกอฮอลคร้ังกอน องคการอนามัยโลกไดรับผิดชอบในการริเร่ิมกิจกรรมสำคัญหลากหลาย
ท่ีจะสนับสนุนประเทศสมาชิกและสนับสนุนขอมูลหลักฐานท่ีแสดงถึงนโยบายท่ีมีประสิทธิผล 
เพื่อพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล และสงเสริมนโยบาย 
ที่มีประสิทธิผลตอระบบบริการสุขภาพ การริเริ่มเหลาน้ีเปนพื้นฐานสำหรับบทบาทตอไป
ขององคการอนามัยโลกที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกใหลดอันตรายจากแอลกอฮอล 

1.2 กรอบแนวคิดและนิยามศัพท  

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาปฏิญญาสุขภาพโลก (World Health Declaration) ที่รับรอง
โดยประชาคมสุขภาพโลกในป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) เปนกรอบในการพิจารณา 
ปฏิญญาดังกลาวเปนการยืนยันพันธะขององคการอนามัยโลกที่ประกาศอยางชัดเจน 
ในธรรมนูญวา การบรรลุมาตรฐานสุขภาพสูงสุดเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน 
การเสริมสรางสุขภาพและการอยูอยางเปนสุขของประชาชนนั้น เปนเปาหมายสูงสุดของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และเนนความสำคัญในการลดความไมเทาเทียมทาง
เศรษฐกิจและสังคมตอการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเปน 
ที่จะตองใสใจในประเด็นที่เปนความตองการของคนสวนใหญ นั่นคือภาระจากความ
เจ็บปวย บริการสุขภาพท่ีไมเพียงพอ หรือผลกระทบจากความยากจน เปนตน 
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คณะกรรมการฯ ถือวา “อันตรายจากแอลกอฮอล (alcohol-related harm)” และ 
“ปญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล (problems related to alcohol consumption)”  
มีความหมายเดียวกัน โดยหมายถึงปญหาท่ีหลากหลายท้ังทางสุขภาพและสังคม ทั้งตอ
ตัวผูดื่มเองและตอบุคคลอ่ืน ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับหมูคณะ ที่มีแอลกอฮอล
เปนตนเหตุ สวนคำที่เกี่ยวของกันคือ “การด่ืมแบบอันตราย (harmful use of alcohol)” 
เปนความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม จำแนกตามเกณฑ ICD-10 ซึ่งหมายถึงการ
ดื่มที่กอใหเกิดอันตรายท้ังทางรางกายและจิตใจตอบุคคลท่ีดื่มน้ันๆ นอกจากนี้ “การดื่ม
แบบอันตราย” ยังหมายถึงอันตรายและปญหาที่สัมพันธกับแอลกอฮอล แตมุมมอง 
ทางสาธารณสุขน้ัน ยังพิจารณาถึงอันตรายจากการดื่มตอผูอื่นดวย และตามความหมาย
ของสุขภาพอยางกวางตามคำจำกัดความขององคการอนามัยโลกน้ัน “อันตรายจาก
แอลกอฮอล” มีความหมายท่ีกวางกวานั้น กรอบความคิดไมไดจำกัดเฉพาะเหตุเมื่อเกิด
อันตรายเทานั้น แตยังตองคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากแอลกอฮอลที่อาจ
สัมพันธกับปริมาณหรือพฤติกรรมการด่ืม เมื่อคณะกรรมการฯ ยึดกรอบอางองินี้ ดังนั้น
จึงรวมถึงปญหาและอันตรายที่สัมพันธกับแอลกอฮอลทัง้หมด และนโยบายหรอืมาตรการ
ใดๆ กต็ามทีจ่ะสามารถลดปญหาหรืออนัตรายดังกลาวได 

“นโยบายแอลกอฮอล (alcohol policy)” ที่ใชในที่นี้เปนคำท่ีมีความหมายรวมถึงชุดของ
มาตรการของรัฐหรือสังคมท่ีมีเปาหมายเพื่อลดอันตรายตอสุขภาพและสังคมจากการ
บริโภคแอลกอฮอล มาตรการเหลานี้อาจอยูในสวนของหนวยงานของรัฐหรือองคกรทาง
สังคมใดๆ ก็ไดและอาจรวมถึงมาตรการน้ีไมไดมีเปาหมายโดยตรงตอการบริโภคแอลกอฮอล 
ตัวอยางเชน การสงเสริมทางเลือกอ่ืนในการด่ืม ซ่ึงมาตรการน้ีมีเปาหมายเพ่ือลดอันตราย
จากแอลกอฮอล นโยบายแอลกอฮอลระดับชาติที่จัดทำขึ้นจากชุดของแตละนโยบาย 
กลยุทธ และแผนนำสูการปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีนโยบายอื่นๆ ที่มีผลตอปญหาจาก
แอลกอฮอลทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง แตโดยปกติแลวมักไมจัดหรือไมไดรวมอยูในนโยบาย
แอลกอฮอล เน่ืองจากนโยบายเหลาน้ีไมนำมาใชเพือ่ลดปญหาแอลกอฮอลเปนเปาหมายหลัก 

ในดานสารเสพติดท่ีผดิกฎหมาย นโยบายโดยท่ัวไปแบงเปน การลดการจำหนาย (supply 
reduction) การลดความตองการ (demand reduction) และการลดอันตราย (harm 
reduction) คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาการแบงในลักษณะน้ี แตไมไดเลือกใชในรายงาน
เนื่องจากเกรงวาจะทำใหเกิดความสับสน กลุมกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การบำบัด
รักษา หรือการใหการศึกษาในโรงเรียนอาจถูกซอนอยูภายใตมาตรการ “การลดความ
ตองการ” ท่ีสำคัญย่ิงไปกวาน้ันคือ เปาหมายรวมของนโยบายแอลกอฮอลคือ การปองกัน
หรือลดอันตรายที่เกิดจากแอลกอฮอล และอาจสับสนกับคำวา “การลดอันตราย”  
ซึ่งเปนเพียงแคมาตรการยอยอันหนึ่งเทานั้น 

คณะกรรมการฯ ตระหนักวาองคการอนามยัโลกไดสนบัสนนุและดำเนนิการสำเรจ็อยางมาก
ในการวางกรอบแนวคิดและนิยามคำศัพทเกี่ยวกับปญหาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมาตลอด
หลายป อยางไรก็ตามทิศทางของงานท่ีผานมายังมุงเนนเพียงนิยามศัพทและแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกเทานั้น คณะกรรมการฯ เห็นวาเปนเรื่องสำคัญที่องคการอนามัยโลก 
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ควรดำเนินงานอยางตอเน่ืองในการวางกรอบแนวคิดและนิยามศัพทระดับสากลเกี่ยวกับ
แอลกอฮอลในมุมมองทางสาธารณสุข ควรใหความสนใจเฉพาะตอแนวคิดและนิยาม 
ศัพทในภาษาที่แตกตาง รวมทั้งการแปลความหมายระหวางภาษาดวย 

2. ¡Åä¡¡ÒÃà¡Ô´ÍÑ¹μÃÒÂ¨Ò¡áÍÅ¡ÍÎÍÅ�: ¡ÒÃàÁÒÊØÃÒ ¡ÒÃμÔ´ÊØÃÒ áÅÐ 
¾ÔÉ¨Ò¡ÊØÃÒ 
จากหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดถูกใชในหลายสังคมดวย
วัตถุประสงคแตกตางกัน เน่ืองจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนสารท่ีออกฤทธ์ิตอจิตประสาท 
จึงถูกใชในคุณสมบัติท่ีทำใหอารมณเปล่ียนแปลง โดยใชเพ่ือหลีกหนีความเปนจริงเน่ืองจาก
เปนสารท่ีทำใหเมา ใชดื่มแกกระหายเนื่องจากเปนเครื่องดื่ม และใชเปนอาหารเนื่องจาก
ใหพลังงานได อยางไรก็ตามไมวาผูดื่มจะเลือกดื่มดวยคุณสมบัติอะไรก็ตาม จำเปนตอง
ไดรับผลอยางอ่ืนรวมดวย นอกจากน้ีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเองยังมีความหมายเชิงสัญลักษณท่ี
หลากหลายท้ังดานบวกและดานลบ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอาจใชเปนเครื่องหมาย
ในการยอมรับหรือปฏิเสธจากสังคม เปนสัญลักษณของการเฉลิมฉลอง หรือใชในพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ในทางตรงกันขาม การดื่มหรือการเมาสุราอาจ 
ไมเปนท่ียอมรับหรือเปนที่รังเกียจจากสังคมได จากการศึกษาขององคการอนามัยโลก 
ในสังคมที่หลากหลายพบวาในปญหาสุขภาพท้ังหมด “คนที่เมาสุรา” จัดเปนกลุมที่ได
รับการรังเกียจมากที่สุด (4) 

2.1 ลักษณะของอันตรายจากแอลกอฮอลและหลักพื้นฐานทางสรีรวิทยา 

ไมวาสังคมหรือบุคคลจะใหคุณคาของการด่ืมแอลกอฮอลในแงดีหรือแงรายหรือทั้งสอง
ดานก็ตาม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ยังคงมีอันตรายตอสังคมและสุขภาพท้ัง 
ตัวผูด่ืมเองและผูอ่ืนดวยเสมอ อันตรายบางอยางเกิดข้ึนทันที เปนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
หรือเปนอันตรายอ่ืนที่เกิดจากการเมาสุราหรือจากระดับแอลกอฮอลในเลือดสูง อันตราย
บางอยางเกิดข้ึนในระยะยาว เชน การส่ังสมปญหาในครอบครัว ในชีวิตการงาน ตำแหนง
ทางสังคม หรือผลเสียตอสุขภาพเร้ือรัง คณะกรรมการฯ ไดนำเสนอผลการศึกษาถึง
สภาพและขอบเขตของการเกิดอนัตรายในโลกยคุปจจุบนัไวในตอนทายของรายงานฉบับนี ้ 
(หมวดท่ี 4) ในที่นี้จะพิจารณาตามกรอบสามกลไกหลักที่ทำใหเกิดอันตรายจากการด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก การเมาสุรา การติดสุรา และพิษจากสุรา 

นับตั้งแตการประชุมในป พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในเรื่องการรักษาดวยยาและประสาทวิทยาที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล (5) ดวยโครงสรางและ
ขนาดโมเลกุลที่เล็กของเอธานอล2 (ethyl alcohol) ทำใหหลังจากดื่มเขาไป แอลกอฮอล

2 ในรายงานน้ีใชคำวา “ethanol” และ “alcohol” ในความหมายทดแทนกันได 
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สามารถแพรผานเย่ือผนังเซลลและกระจายอยางรวดเร็วไปยังทุกเซลลและเน้ือเย่ือ ดังนั้น
การดื่มแอลกอฮอลจึงสงผลไปทั่วท้ังรางกาย แมการดื่มไมมากก็สามารถทำใหระดับของ
แอลกอฮอลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นไดถึง 10-20 มิลลิโมล/ลิตร ซึ่งในระดับนี้ทำใหเกิดผลตอ
การทำงานของเซลลทันที โดยทำปฏิกิริยากับเซลลโปรตีนและเยื่อบุผนังเซลล หากระดับ
แอลกอฮอลสูงขึ้นหรือด่ืมซ้ำๆ จะยิ่งทำใหเกิดผลเสียเฉียบพลันและเรื้อรังเพิ่มขึ้นเปน
ทวีคูณ เนื่องจากแอลกอฮอลเปนสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท จึงมีผลทันทีตออารมณ  
ตอการควบคุมการเคลื่อนไหว และกระบวนการคิดดวย 

ผลของการด่ืมแอลกอฮอลอาจแตกตางกันไดในแตละบุคคล ผูดื่มหนักเร้ือรังอาจไมปวย
เปนโรคตับแข็งทุกคน อัตราการเผาผลาญแอลกอฮอลอาจแตกตางกันระหวางบุคคลไดถึง 
3-4 เทา ซึ่งเปนผลเนื่องจากหลายปจจัย เชน เพศและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ในเอ็นไซมตับ (6) นอกจากน้ีก็ยังมีหลากหลายในเภสัชพลศาสตร (pharmacodynamics) 
ของแอลกอฮอลที่แตกตางกันระหวางบุคคล 2-3 เทา ทำใหแตละคนมีอาการแตกตาง
กันท้ังๆ ที่ดื่มแอลกอฮอลในปริมาณเทากัน ความแตกตางดังกลาวน้ีมีผลตอการเกิดพิษ
และผลตอพฤติกรรมที่เกิดจากแอลกอฮอล ลักษณะพฤติกรรมการดื่ม โอกาสที่จะติดสุรา 
และความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอรางกาย ดังนั้นเชนเดียวกับผลิตภัณฑอาหารอื่นที่เปน
อันตรายจึงตองมีการกำหนดนโยบายทางสังคมและทางสุขภาพตอแอลกอฮอลโดยคำนึง
ถึงผลกระทบตอคนท่ีหลากหลายเหลานี้ทั้งหมด รวมถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายมาก
ที่สุดอีกดวย และหลักการนี้ควรนำไปใชในนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวของในการกำหนด 
ขอจำกัดหรือขอแนะนำเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

2.2 การเมาสุรา  

การมึนเมาเปนผลท่ีคาดไดวาจะเกิดขึ้นหลังด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลปริมาณหนึ่งในชวง
เวลาหนึ่ง อาการเมาสุราสวนใหญแลวเปนผลจากแอลกอฮอลที่มีตอโครงสรางและการ
ทำงานของระบบประสาทสวนกลาง การเมาสุราจัดเปนอาการทางคลินิกตามเกณฑการ
วินิจฉัยโรค International Classification of Diseases (F10.0 ใน ICD-10) และเปน
ปญหาท่ีแพทยและพยาบาลในแผนกฉุกเฉินในเกือบทุกสวนของโลกคุนเคยเปนอยางดี 
แตขณะเดียวกันก็มีความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีกำหนดวาดื่มมากเทาไรจึงเรียกวา 
เมาสุราหรือพฤติกรรมใดท่ีถือวาเมาสุรา (7) นอกจากน้ีความคาดหวังตอบุคคลในการ
เมาสุรา หรือขอบเขตการยอมรับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมน้ันก็แตกตางกันระหวางวัฒนธรรม
และสังคม (8) ดังน้ันการเมาสุราเกิดจากปจจัยหลากหลาย ไมเพียงแตปริมาณแอลกอฮอล 
การด่ืมเร็วชาเพียงใดเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับความแตกตางในแตละบุคคล รวมไปถึง
ความคาดหวังและปฏิกิริยาทางสังคมวัฒนธรรมอีกดวย  

จากฤทธิ์ของการเมาสุรารวมกับพฤติกรรมที่สัมพันธกับการเมาสุราสามารถนำไปสู
พฤติกรรมเส่ียงมากมาย (รวมท้ังการมีเพศสัมพันธโดยไมปลอดภัย) อุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ (รวมถึงขณะขับรถหรือใชเคร่ืองจักร) พฤติกรรมกาวราวรุนแรง และพิษจากสุรา
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เฉียบพลัน ผลท่ีเกิดในระยะเฉียบพลันนี้อาจนำไปสูปญหาระยะยาว เชน ทุพพลภาพจาก
อุบัติเหตุ หรือติดเชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธโดยไมปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พื้นท่ีที่มีความชุกของการติดเช้ือ HIV สูง ผลกระทบเหลานี้กอใหเกิดภาระตอบริการ
สาธารณสุขและบริการฉุกเฉินอยางมาก และยังสงผลตอระบบประกันสุขภาพอีกดวย 

2.3 คุณสมบัติการเสพติดของแอลกอฮอล  

แอลกอฮอลเปนสารออกฤทธ์ิตอจิตประสาทท่ีทราบกันดีวาทำใหเสพติดไดทั้งในมนุษย
และสัตว จากกรอบการประชุมสารออกฤทธ์ิตอจิตประสาท (Convention on Psychoactive 
Substance) ในป พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) บงช้ีวาแอลกอฮอลจัดเปนสารเสพติดชนิด
หน่ึง เน่ืองจากเปนสารที่ “มีคุณสมบัติในการทำใหเสพติดไดและออกฤทธ์ิกระตุนหรือ
กดระบบประสาทสวนกลาง ทำใหเกิดอาการประสาทหลอนหรือความสามารถในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหว ความคิด พฤติกรรม การรับรู หรืออารมณบกพรองไป” และ  
“มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาแอลกอฮอลเปนสารที่ถูกใชอยางไมเหมาะสมจนกอใหเกิด
ปญหาสาธารณสุขและปญหาสังคมจนจำเปนตองมีการควบคุมระดับนานาชาติ” (9) 

การเสพติดนั้นเกิดจากหลายกลไกดวยกัน แอลกอฮอลมีคุณสมบัติในการเสริมแรง  
(reinforce)ใหกลับไปดื่มซ้ำ ในระบบประสาทหลักเชื่อวาการเสริมแรงนี้อยูในสวน 
mesolimbic dopaminergic pathway ซึ่งเช่ือมจาก ventral tegmental area ไปยัง 
nucleus accumbens ของ ventral striatum (10) และเช่ือวาแอลกอฮอลมีฤทธิ์การเสริม
แรงผาน endogenous opioid system และแอลกอฮอลเองยงัเสรมิแรงรวมกบัสารเสพตดิ
อื่นๆ อีกดวย 

ผลโดยตรงของแอลกอฮอลตอสมองและผลจากการดื่มอยางตอเนื่องนั้น ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโมเลกุลในสมองในระยะยาวที่เรียกวา neuroadaptation ในบางครั้ง
ภาวะ neuroadaptation เองก็ตอตานหรือเปล่ียนการออกฤทธ์ิของแอลกอฮอลไปในทาง
ตรงขาม เมื่อหยุดดื่มระบบจะปรับเปล่ียนใหทำงานมากข้ึนในลักษณะของการต่ืนตัว 
ทำใหเกิดอาการขาดสุรา เชน ตื่นตัวมาก วิตกกังวล หรือชักได ภาวะ neuroadaptation 
ที่เกิดขึ้นจากการด่ืมสุราซ้ำๆ ทำใหคอแข็งด่ืมไดมากขึ้น (tolerance) หรือเกิดอาการขาด
สุรา (withdrawal) ได (5)  

ในระดับพฤติกรรมและประสบการณพบวา อาการอยากดื่ม (craving) และไมสามารถ
ควบคุมการด่ืม เปนอาการสำคัญที่แสดงถึงภาวะเสพติดสุรา และในอีกแงมุมหนึ่ง 
มองวาการเสพติดเกิดขึ้นเมื่อยังคงมีการดื่มหนักตอไปอยูทั้งๆ ที่เกิดผลเสียตอสุขภาพ
หรือสังคมแลวก็ตาม 

2.4 พิษจากสุรา  

แอลกอฮอลจัดเปนสารพิษที่สัมพันธกับความผิดปกติมากกวา 60 โรคแตกตางกัน 
ปญหาสุขภาพเรื้อรังหลายโรคท่ีสัมพันธกับแอลกอฮอล เชน มะเร็งเตานมในสตรี ที่พบวา
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มีโอกาสเปนมากข้ึนตามปริมาณการด่ืมสุราแตยังไมมีขอมูลถึงระดับการด่ืมต่ำสุด 
ที่สัมพันธกับมะเร็งเตานม สำหรับภาวะอ่ืน เชน ตับแข็งพบความเส่ียงเพ่ิมขึ้นแบบ 
เสนโคง (curvilinear) กลาวคืออัตราความเส่ียงเพิ่มสูงขึ้นกวาอัตราการดื่มท่ีเพิ่มขึ้น 

แอลกอฮอลเปนสารกอใหเกิดความผิดปกติตอทารกในครรภ (teratogen) ที่สำคัญ  
ผลรายแรงที่สุดของการด่ืมขณะตั้งครรภคือ ภาวะ fetal alcohol syndrome ซึ่งเปนความ
ผิดปกติของพัฒนาการท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือมีความผิดปกติของศีรษะและใบหนา  
การเติบโตชา และความบกพรองของระบบประสาทท่ีอาจรวมถึงความผดิปกตทิางจติใจดวย 

แอลกอฮอลมีผลตอพัฒนาการของสมองซ่ึงมีจำกัดตามเวลาและเน้ือที่ โดยสมอง 
แตละสวนจะมีกำหนดเวลาในการพัฒนาการเฉพาะของตัวเอง แอลกอฮอลจะมีผลเฉพาะ
เจาะจงในระดับเซลลและโมเลกุลของกระบวนพัฒนาการแตละข้ัน ในวัยรุนและหนุมสาว
จะย่ิงมีความเส่ียงจากอันตรายของแอลกอฮอลมากข้ึน (11) โดยชวงวัยรุนแอลกอฮอล
สามารถทำใหโครงสรางของสมองสวนฮิปโปแคมปส ซึ่งเปนสมองสวนท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการเรียนรูผิดปกติไปได  

การดื่มแอลกอฮอลซ้ำๆ ทำใหตับขาดออกซิเจน เกิดสารที่เปนอันตรายจากการยอยสลาย
แอลกอฮอล สารออกซิเจนที่ไวตอปฏิกิริยาและโปรตีน นอกจากนี้ แอลกอฮอลเพิ่มระดับ
ของไลโปโพลีแซคคาไรดในกระแสเลือด ซึ่งเมื่อรวมกับพิษที่กลาวมาแลว จะทำใหเกิด
การทำลายของตับ แอลกอฮอลยังสามารถกระตุนใหตับอักเสบชนิดซีกำเริบอีกดวย ผูปวย
ตับอักเสบชนิดซีมากกวาคร่ึงมีประวัติการด่ืมสุรา และการด่ืมสุรามานานมากกวาหาแกว
ตอวันในผูปวยตับอักเสบชนิดซีจะเพ่ิมอัตราการเกิด liver fibrosis และเส่ียงตอโรคตับแข็ง 
มะเร็งตับและการเสียชีวิตจากโรคตับเพิ่มขึ้น (12) 

International Agency for Research on Cancer (IARC) ไดกำหนดใหแอลกอฮอล
เปนสารกอมะเร็งในมนุษย (13) จากหลายกลไกท่ีแสดงใหเห็นวาแอลกอฮอลเกี่ยวของ
กับการกอเกิดมะเร็ง เชน การสราง acetaldehyde การเหนี่ยวนำ CYP2E1 นำไปสูการ
สรางสารประเภทออกซิเจนที่ไวตอปฏิกิริยาและเพิ่มการกระตุนการกอมะเร็ง และการ
เปลี่ยนแปลงการซอมแซมเซลล หลังการบริโภคแอลกอฮอลทำใหรางกายไดรับ 
acetaldehyde ซ้ำๆ และในผูที่เอนไซม ALDH2 ไมทำงานจะย่ิงเพ่ิมความเส่ียงตอการ
เปนมะเร็งในทางเดินอาหารสวนบนได 

การด่ืมแอลกอฮอลเรื้อรังทำใหเกิดผลเสียตอระบบภูมิคุมกันได การศึกษาหลายช้ินที่
แสดงถึงผลกระทบอยางกวางขวางของท้ังภูมิคุมกันเดิมและภูมิคุมกันที่ปรับเปล่ียน  
จากการดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันและการดื่มเรื้อรัง ผูติดสุรามักมีภูมิคุมกันบกพรอง 
และมีโอกาสปวยดวยโรคติดเชื้อไดบอยขึ้น ตัวอยางเชน โรคปอดบวมจากแบคทีเรีย  
ซึ่งเปนโรคของทางเดินหายใจสวนลางท่ีพบบอยที่สุดในกลุมน้ี 

สำหรับโรคหัวใจน้ัน ผลจากการด่ืมสุรามีทั้งขอดีและขอเสีย ผลการศึกษาระบาดวิทยา
แสดงวาแอลกอฮอลมีผลในการปองกันหากดื่มเล็กนอยเปนประจำ (เชน ดื่มแกวเดียว 
ตอสองวัน) แมวาการศึกษานี้จะยืนยันผลบวกในกลุมชายที่มีอายุเกิน 45 ป และหญิง 
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ที่หมดประจำเดือนแลวแตยังคงเปนขอถกเถียงกันอยู (14,15) อยางไรก็ตามการด่ืมหนัก
เปนครั้งคราวทำใหเพิ่มโอกาสในการเกิดหัวใจวายได แมในประเทศที่โรคหัวใจเปน
สาเหตุการตายท่ีสำคัญ จำนวนปของชีวิตท่ีตองสูญเสียไปจากการดื่มแอลกอฮอลก็ยังมาก
เกินกวาจำนวนปของชีวิตท่ีรักษาไดจากผลการปองกันของแอลกอฮอล 

2.5 สรุปกลไกของการเกิดอันตราย 

จากการทบทวนเร่ืองการเมาสุรา พิษจากสุรา และการติดสุรา คณะกรรมการฯ สรุปวา
แอลกอฮอลเปนสารพิษท่ีเปนอันตรายตอเกือบทุกระบบและอวัยวะของรางกาย; สามารถ
กระตุนใหโรคทางกายหรือทางจิตที่มีอยูเดิมกำเริบขึ้นได; สามารถเกิดปฏิกิริยา 
ไมพึงประสงคกับทั้งยารักษาโรคและสารเสพติดอื่นๆ ในรางกาย; เปนสารที่ทำใหมึนเมา
สัมพันธกับการบาดเจ็บ อุบัตเิหตุหลากหลายทั้งที่เจตนาและไมเจตนา; และทำใหเสพติด
ไดเชนเดียวกับสารเสพติดชนิดอื่นๆ ที่อยูภายใตการควบคุมของนานาชาติ 

3. ¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ¨‹ÒÂá¨¡áÅÐ¡ÒÃºÃÔâÀ¤áÍÅ¡ÍÎÍÅ�ã¹âÅ¡ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอยูแพรหลายในโลกนี้มานานหลายศตวรรษแลว มีหลากหลาย 
รูปแบบท้ังการผลิตแบบด้ังเดิมในชุมชนจนถึงการผลิตแบบมีตราสินคาในระดับอุตสาหกรรม

3.1 การผลิต การจำหนาย และการสงเสริมการจำหนายแอลกอฮอล 

ชองทางการผลิตและจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหลักมีดังตอไปน้ี (16): สุราพื้นบาน
แบบดั้งเดิม; สุราพ้ืนบานแบบอุตสาหกรรม; เครื่องดื่มแอลกอฮอลสากลที่ผลิตแบบ
อุตสาหกรรมในประเทศ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสากลแบบอุตสาหกรรมระดับโลก  
คำวา “เครื่องด่ืมแอลกอฮอลสากล (cosmopolitan beverages)” หมายถึง เบียร ไวน 
บรั่นดี วิสกี้ จิน วอดกา และสุรากล่ันอื่นๆ ที่มีการจำหนายอยางแพรหลาย หรือ 
ท่ัวโลก เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแตเดิมน้ันเปนผลิตภัณฑในทองถ่ินเทาน้ัน แตดวยเปาหมาย
ของนักการตลาดที่จะพยายามเพิ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดใหมๆ เขาสูตลาดสากล  
ในปจจุบันจึงหมายรวมถึง เตกิลา สาเก ไซเดอร และเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมที่ผลิต
และมีชองทางวางจำหนายทั่วโลก 

การผลิตสุราแบบพ้ืนบานน้ันยังเปนแหลงผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่สำคัญในกลุม
ประเทศรายไดต่ำ (low-income countries) เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแบบหมักหรือกล่ัน 
ที่ผลิตแบบพื้นบานในทองถ่ิน เชน ในหมูบาน หรือในครัวเรือน มีหลากหลายชนิด  
ในอีกมุมหน่ึงสุราพ้ืนบานน้ันมีขอดีที่ที่มีปริมาณแอลกอฮอลต่ำ สรางโอกาสการจางงาน 
ในทองถ่ินและเปนการอนุรักษภูมิปญญาชาวบาน (ซึ่งอาจสนับสนุนหรือไมสนับสนุน 
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การกำหนดปริมาณการด่ืมต่ำสุดก็ได) แตในอีกมุมหน่ึงสุราพ้ืนบานมักขาดการควบคุม
คุณภาพและความเขมขนของแอลกอฮอล และสงผลเสียตอสุขภาพจากอันตรายของความ
ไมบริสุทธิ์หรือสารปนเปอนในสุรากล่ัน ซึ่งพิษดังกลาวอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 
ในบางรายได 

การผลิตสุราพ้ืนบานมักอยูนอกเหนือจากการควบคุมโดยรัฐและระบบภาษี ผลิตภัณฑ
เหลานี้มีราคาถูกและจำหนายในสังคมยากจน จากมุมมองสาธารณสุขและสวัสดิภาพ
สังคมถือวาเปนเรื่องสำคัญที่รัฐจะตองมีการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิผลในการผลิตและ
จำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางไมเปนทางการน้ี การออกใบอนุญาตและการตรวจตรา
การผลิต ทั้งการผลิตในครัวเรือน ในโรงงานขนาดเล็ก หรือโรงงานอุตสาหกรรมเต็ม 
รูปแบบ จะเปนวิธีการสำคัญที่ขจัดสารปนเปอนและสงเสริมมาตรการทางภาษี ซึ่งเปน 
วิธีการท่ีไดผลท่ีสุดในการปองกัน แตกวาจะไดมาตรการควบคุมดังกลาวมักผานกระบวนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติมายาวนาน ดังตัวอยางของประเทศฝรั่งเศสที่ใช
เวลารวมศตวรรษในการนำโรงกลัน่สรุาของเกษตรกรมาอยูภายใตการควบคมุของรฐั (17) 
การผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนอกระบบหรือผิดกฎหมายท่ีผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
มักพบวาเปนแหลงผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีสำคัญในหลายพ้ืนท่ีของโลก เชน แอฟริกา 
เอเชียและยุโรปตะวันออกคิดเปนสัดสวนประมาณการรอยละ 27 ของปริมาณการบริโภค
แอลกอฮอลทั้งหมดทั่วโลกท่ีไมไดถูกบันทึกสถิติอยางเปนทางการ (นอกระบบ) 

อีกดานหนึ่งของการผลิตและจำหนาย คือการผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มี
ตราสินคาในตลาดโลก เมื่อผูบริโภคในกลุมประเทศรายไดต่ำเขาสูตลาดเศรษฐกิจและ
เริ่มมีเงินเหลือใช ก็จะเลือกบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่มีตราสินคาเพิ่มมากขึ้น  
ดวยเทคนิคทางการตลาดในการจูงใจ การผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลสากลจงึไดเพ่ิมมากข้ึน
โดยบริษัทขามชาติเพียงไมกี่บริษัท 

ในแงสาธารณสุข การผลิตและจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยบริษัทขนาดใหญนั้นมี
ขอดอียูบาง เชน การตองชำระภาษ ีและความม่ันใจในความบริสทุธิป์ราศจากสารปนเปอน
ของผลิตภัณฑ แตการมุงเนนการตลาดกลับกลายเปนปญหาสำคัญ โดยบริษัท 
ขามชาติจะระดมทรัพยากรเพ่ือหลีกเลี่ยงขอบังคับตางๆ เพื่อประโยชนทางการคาของตน  
มีการสงตัวแทนเขารวมในหลายระดับกิจกรรมท้ังหนวยงานราชการและองคกรนานาชาติ 
ตลอดจนขอตกลงทางการคาซ่ึงมักจะเปนประเด็นขัดแยงตอประโยชนของสุขภาพสาธารณะ 

ปญหาอีกอยางหน่ึงจากการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทีม่ตีราสินคาในตลาดโลก 
คือการถายทอดและปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาและสงเสริมการขายอยางจริงจัง 
โดยไมมีขอจำกัด ในประเทศที่มีรายไดสูง (high income countries) หลายประเทศ  
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจัดเปนสินคาที่มีการโฆษณาสูงท่ีสุด ผูประกอบการเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอลถึง 6 รายท่ีติดอันดับ 100 บริษัทท่ีโฆษณามากท่ีสุดในโลก (18) โดยนับ
เฉพาะยอดคาใชจายในการโฆษณาผานสื่อเทานั้น แตความเปนจริงแลวผูประกอบการ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลยังลงทุนอีกจำนวนมากไปในกิจกรรมสงเสริมการจำหนายอ่ืนๆ 
เชน สนับสนุนทีมและรายการแขงขันกีฬา การแสดงดนตรีและงานเทศกาลของเยาวชน 
งานแสดงสินคา งานเฉลิมฉลอง และดวยเทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบัน เชน  
อินเตอรเน็ต การรณรงคสงเสริมการจำหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมักจะแสวงหาส่ือ 
และกิจกรรมที่ดึงดูดกลุมเยาวชนโดยเฉพาะ เชน กีฬา ดนตรีร็อค ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย 
ที่มีศักยภาพดีที่สุดสำหรับสินคาประเภทน้ี 

3.2 ระดบั ลักษณะ และแนวโนมของการบริโภคแอลกอฮอล 

คณะกรรมการฯ พอใจในความคืบหนาของขอมูลในชวงสองสามปนี้เกี่ยวกับปริมาณและ
ลักษณะของการบริโภคแอลกอฮอลจากฐานขอมูลท่ัวโลก สวนหน่ึงไดจากรายงานฐานขอมูล
แอลกอฮอลโลก (Global Alcohol Database) และรายงานสถานการณแอลกอฮอล 
ของโลก (Global Status Reports on Alcohol) ขององคการอนามัยโลก รวมถึงกิจกรรม 
ที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยเสี่ยง (Comparative Risk Analysis) จาก
แอลกอฮอล ดังจะกลาวตอไป คณะกรรมการฯ เสนอวาควรใหความสำคัญกับการปรับปรุง
และขยายฐานขอมูลแอลกอฮอลโลกใหทันสมัย และย้ำใหองคการอาหารและเกษตรกรรม
แหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization; FAO) ดำเนินการรวบรวม
ขอมูลในฐานขอมูลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหองคการอนามัยโลกจัดตั้ง
ระบบรายงานประจำปเกี่ยวกับสถานการณแอลกอฮอลของแตละประเทศสมาชิก 
โดยแตละประเทศจะรายงานขอมูลการบริโภคแอลกอฮอล (ทั้งในระบบและนอกระบบ) 
ใหแกองคการอนามัยโลก ทั้งลักษณะการดื่มการไมดื่มในกลุมประชากรตางๆ ตลอดจน
ความชุกของปญหาอันเน่ืองมาจากแอลกอฮอล 

คณะกรรมการฯ ไดทบทวนผลสรุปขอมูลปริมาณและลักษณะการบริโภคแอลกอฮอล 
ของโลก (ดูตารางท่ี 1) โดยระดับของการบริโภคแอลกอฮอลรายงานเปนปริมาณการดื่ม 
(ลิตรของแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ) ตอหัวประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป จากสามฐานขอมูล
หลักที่นำมาใชในการประมาณการคือ ขอมูลจากรัฐบาลแตละประเทศ; ขอมูลจาก FAO; 
และขอมูลจากอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล โดยขอมูลที่ดีและนาเช่ือถือที่สุดเปนขอมูล
จากรัฐบาลซึ่งมักเปนตัวเลขยอดขาย ภาษีหรือการผลิต อยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมไดรวม
การบริโภคแอลกอฮอลนอกระบบ เชน การนำเขาโดยนักทองเที่ยว การลักลอบนำเขา 
การผลิตในทองถ่ินโดยไมจดทะเบียน และการบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 
ที่ไมไดผลิตสำหรับคน ขอมูลประมาณการบริโภคแอลกอฮอลนอกระบบอาจหาไดจาก
ขอมูลหลายแหลง แตพื้นฐานไดจากขอมูล FAO เกี่ยวกับผลิตผลการเพาะปลูกสำหรับ
การผลิตแอลกอฮอล หรือขอมูลสำรวจประชากรเพ่ือหาปริมาณการเคล่ือนยายและบริโภค
แอลกอฮอลนอกระบบ ความแตกตางของขอมูลการบริโภคแอลกอฮอลนอกระบบ 
ทั้งระหวางและในประเทศนั้นอาจแตกตางหรือเปลี่ยนอัตราการบริโภคแอลกอฮอล 
ตอหัวประชากรและลักษณะการด่ืมจากรายงานปกติ หลักฐานเก่ียวกับการบริโภค 
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แอลกอฮอลนอกระบบน้ันจึงมีความสำคัญตอการศึกษาเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอยางย่ิง
การศึกษาความเชื่อมโยงระหวางนโยบายแอลกอฮอลกับการบริโภคแอลกอฮอลและ
ปญหาท่ีสัมพันธกับแอลกอฮอล 

ตารางที่ 1 
ตัวชี้วัดสถานการณพัฒนาทางเศรษฐกิจและการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
ในป พ.ศ. 2545 (จากฐานขอมูลถวงน้ำหนักเฉลี่ยจาก 182 ประเทศ) 

  อัตราการตาย

และกลุม

ประเทศ 

คา

เฉลี่ย

GDP 

PPP 

หนวย  

I$a 

กลุม

ประเทศ

แยกตาม

WHOb 

การ

บริโภค

ของ

ประชากร

ในระบบ

หนวย 

ลิตร/ปc 

การ

บริโภค

ของ

ประชากร

นอกระบบ

หนวย 

ลิตร/ปc 

การ

บริโภค

รวมของ

ประชากร

หนวย 

ลิตร/ปc 

ผูดื่ม (%) ปริมาณ 

ที่ดื่มตอ 

คนท่ีดื่ม  

หนวย  

กรัมของ

แอลกอฮอล

บริสุทธ์ิ/วัน 

ลกัษณะ

การดื่ม

โดย

เฉลี่ยd 

ชาย หญิง 

ประเทศ 

ที่กำลัง

พัฒนา 

อัตรา 

ตายสูง 

2 441 EMR-D, 

SEAR-D 

0.3 1.4 1.7 19 2 33 2.9 

อัตรา 
ตายสูง 

หรือสูงมาก 

2 249 AFR-D, 
AFR-E, 
AMR-D 

4.4 2.6 7.1 47 32 41 3.0 

อัตราตายต่ำ 5 257 AMR-B, 
EMR-B, 
SEAR-B, 
WPR-B 

4.4 1.3 5.7 67 36 25 2.5 

ประเทศ
พัฒนา 
แลว 

อัตราตาย 
ต่ำมาก 

28 405 
 

AMR-A, 
EUR-A,
WPR-A 

9.4 1.3 10.7 81 65 32 1.8 

อัตราเด็กตาย
ต่ำผูใหญสูง 

6 862 EUR-B, 
EUR-C 

7.0 4.6 11.7 77 59 37 3.5 

ทัว่โลก 
(ถวงน้ำหนักดวยประชากรแตละภมูภิาค) 

4.4 1.7 6.2 55 34 30 2.6 

AFR-D, AFR-E: ประเทศท่ีมรีายไดตำ่ในแถบแอฟริกา; AMR-A ประเทศทีม่รีายไดสงูในแถบอเมริกา; AMR-B ประเทศทีม่รีายได
ปานกลางในแถบอเมริกา; AMR-D: ประเทศที่มีรายไดต่ำในแถบอเมริกา; EMR-B: ประเทศที่มีรายไดปานกลางในแถบ 
เมดิเตอเรเนียนตะวันออก; EMR-D: ประเทศที่มีรายไดต่ำท่ีหามการดื่มแอลกอฮอลทั้งหมดในแถบเมดิเตอเรเนียนตะวันออก; 
EUR-A: ประเทศท่ีมีรายไดสูงในแถบยุโรป; EUR-B, EUR-C: ประเทศที่มีรายไดปานกลางในแถบยุโรป; SEAR-B: ประเทศที่มี
รายไดปานกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต; SEAR-D: ประเทศท่ีมีรายไดต่ำที่หามการด่ืมแอลกอฮอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต; 
WPR-A: ประเทศท่ีมีรายไดสูงในแปซิฟกตะวันตก; WPR-B: ประเทศท่ีมีรายไดปานกลางในแปซิฟกตะวันตก 
a ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เปนการวัดขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ความเสมอภาคของอำนาจซ้ือ (purchasing 

power parity; PPP) ตอหวัประชากร ซึง่หมายถงึอำนาจการซือ้ตอคนของประเทศสำหรบัสนิคาหนึง่ๆ แสดงดวยหนวยดอลลาร
สากล (International dollars; I$) 

b กลุมภูมิภาคแยกตามองคการอนามัยโลกตามฐานอัตราการตายของผูใหญและอัตราการตายของทารกสูง กลาง หรือต่ำ โดย A 
หมายถึงอัตราตายทารกและอัตราตายผูใหญต่ำมาก; B หมายถึงอัตราตายทารกและอัตราตายผูใหญต่ำ; C อัตราตายทารกต่ำ
และอัตราตายผูใหญสูง; D อัตราตายทารกและอัตราตายผูใหญสูง; E อัตราตายทารกและอัตราตายผูใหญสูงมาก 

c ปรมิาณการบริโภคแอลกอฮอลของประชากรอายุตัง้แต 15 ปขึน้ไป หนวยเปนลติรของแอลกอฮอลบรสิทุธิต์อป (ขอมลูคาเฉล่ียมตีัง้แตป  
ค.ศ. 2001 ถงึ 2003)  

d เปนตวัชีว้ดัความเส่ียงตอลติร (hazard per litre) ของแอลกอฮอลทีบ่รโิภค (1=นอยทีส่ดุ ; 4 มากท่ีสดุ) ประกอบดวยตวัชีว้ดัยอยหลายตวั
ของการดื่มเปนคร้ังคราว รวมกับความถี่ของการดื่มพรอมกับรับประทานอาหาร (คะแนนกลับกัน) และการดื่มในที่สาธารณะ 

แหลงขอมูล: องคการอนามัยโลกและธนาคารโลก 
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จากการสำรวจประชากรจะไดขอมูลความชุกของผูไมด่ืม ความชุกของการด่ืมเฉล่ียประเภท
ตางๆ และความชุกของลักษณะการด่ืมที่แตกตางกัน เชน ดื่มจนเมาหรือดื่มหนักเปน 
ครั้งคราว ขอมูลจากการสำรวจยังชวยในการประมาณการดื่มตามเพศและอายุ ตลอดจน
ประชากรกลุมยอยตางๆ ได นอกจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแลว  
การสำรวจเปนแหลงขอมูลจริงถึงลักษณะการด่ืมแบบเส่ียงในกลุมผูดื่มในแตละประเทศ
และแตละภูมิภาคของโลกอีกดวย (ดูลักษณะของการดื่มโดยเฉลี่ยจากแถวสุดทาย 
ในตารางที่ 1) ดังที่ไดกลาวไปแลววาการเมาสุราอาจสงผลกระทบตอการเจ็บปวย 
บางประเภท เชน ภาวะหัวใจขาดเลือดหรือการบาดเจ็บ โดยระดับของอันตรายที่เกิดขึ้น
นั้นสัมพันธกับระดับของการดื่มโดยรวมดวย (19) 

ภาพรวมของขอมูลปจจุบันในเร่ืองความรุนแรงและการกระจายตัวของการบริโภคแอลกอฮอล
ทั่วโลกนั้นแสดงไวในตารางท่ี 1 จากขอมูลดังกลาวจึงไดแบงกลุมประเทศในโลกออกเปน
หากลุมอางอิงตามเกณฑขององคการอนามัยโลก (20) แตเพิ่มเติมเฉพาะเพื่อแสดงถึง
ปญหาแอลกอฮอล ในการจัดกลุมประเทศขององคการอนามัยโลกนั้น แตละประเทศ 
จะถูกจัดอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงในหากลุม ตั้งแตกลุม A ถึง E โดยใชภาวะสุขภาพของ
ประชากรเปนเกณฑ โดยกลุม A เปนกลุมประเทศที่มีอัตราตายของทารกต่ำที่สุดและ
ประชากรวัยผูใหญมีอายุยืนที่สุด และกลุม E คือเปนกลุมประเทศท่ีมีอัตราตายของทารก
สูงที่สุดและอายุขัยเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งการจัดอันดับโดยภาวะสุขภาพนี้สัมพันธกับระดับของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยูบาง แถวบนสุดสองแถวในตารางคือกลุมยอยของประเทศ
กำลังพัฒนาที่แยกจำแนกตามปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลตอคน โดยแถวแรกรวม
กลุมประเทศที่มีการบริโภคแอลกอฮอลต่ำที่สุด แถวที่สามประกอบดวยกลุมประเทศที่มี
รายไดปานกลางมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี ในแถวท่ีสี่และหาเปนกลุมประเทศพัฒนา 
แลวแยกเปนกลุมยอยคือ กลุมประเทศยุโรปตะวันออกและกลุมประเทศเอเชียกลาง 

ประชากรไมถึงครึ่งท่ัวโลกที่ดื่มแอลกอฮอล (ประมาณสองพันลานคน) อัตราการไมดื่ม
ในเพศหญิง (66%) สูงกวาเพศชาย (45%) อันดับของรอยละผูดื่มสอดคลองกับอันดับ
ของความเสมอภาคของอำนาจซื้อ (purchasing power parity; PPP) ซึ่งเปนดัชนีมูลคา
เทียบเปนดอลลารสหรัฐ จากตารางท่ี 1 สองกลุมประเทศท่ีมีรายไดต่ำ (แถวแรกและแถว
ที่สอง) ทั้งสองกลุมมีอำนาจซ้ือตอหัวประชากรนอยกวาครึ่งหน่ึงของกลุมที่รายไดสูงท่ีสุด 
ในประเทศพัฒนาแลวที่มีอัตราตายต่ำมากนั้น (แถวท่ีสี่ในตาราง) มีอำนาจการซื้อสูงเปน
สี่เทาของประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราตายต่ำ กลุมที่อยูระหวางกลางไดแก ประเทศที่มี
รายไดปานกลางในกลุมประเทศยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง จากตารางแสดงใหเห็น
วาในบรรดาภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกนั้น ในกลุมประเทศร่ำรวยกวามีผูดื่มมากกวากลุม
ประเทศยากจนกวา ยกเวนสองกลุมประเทศที่มีรายไดต่ำสุดโดยดูจากอัตราการไมดื่ม 
พบวากลุมประเทศที่มีอัตราการไมดื่มสูงที่สุดกลับไมใชกลุมประเทศที่ยากจนท่ีสุด 
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นอกจากน้ียังพบความแตกตางระหวางเพศในการไมดื่มในสามกลุมประเทศกำลังพัฒนา
สูงกวามาก เมื่อเทียบกับสองกลุมของประเทศที่พัฒนาแลวท่ีมีอัตราการดื่มสูงในทั้ง 
สองเพศ เม่ือพิจารณาในแตละประเทศ (ไมไดแสดงผลในตาราง) ความสัมพันธระหวาง
ระดับเศรษฐกิจและการไมดื่มแอลกอฮอลใกลเคียงกับระดับความเสมอภาคของอำนาจซ้ือ  
(PPP) ปรับดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ 7000 ดอลลารสหรัฐ  
หากเกินกวา 7000 ดอลลารขึ้นไปนั้นความสัมพันธระหวางความร่ำรวยกับอัตราการ 
ไมดื่มคอนขางนอย 

จากแถวรองสุดทายในตารางท่ี 1 “ปรมิาณการด่ืมตอผูดืม่ (consumption per drinker)” 
แสดงวาความแตกตางระหวางกลุมภูมิภาคในปริมาณการด่ืมตอหัวประชากรแทจริงแลว
ขึ้นอยูกับอัตราการไมดื่มท่ีแตกตางกัน ขอมูลนี้แสดงวา หากอัตราการไมดื่มลดลง 
ในขณะที่ประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นและเขาสูกระแสตลาดโลกแลว อัตราการ
บริโภคแอลกอฮอลจะเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน ภายใตบริบทเชนนี้คณะกรรมการฯ จึงสรุปวา 
ควรใหความสำคัญในการสรางความสนใจทางสาธารณสุขในการสงเสริมการงดดื่ม และ
เพ่ิมทางเลือกในการหยุดด่ืม 

ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลทั่วโลกมีการกระจายอยางกวางมากโดยมีคาเฉล่ียที่  
6.2 ลิตรตอคนตอป ในบางภูมิภาคของโลกมีอัตราการบริโภคแอลกอฮอลสูงที่สุด เชน 
ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง ในขณะบางประเทศในยุโรปก็มีระดับการบริโภคสูง 
เชนกัน ขอมูลการบริโภคแอลกอฮอลในระบบจะสูงที่สุดในกลุมประเทศพัฒนาแลวและมี
อัตราการตายต่ำมาก (แถวท่ีสี่ในตาราง) แตมีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลนอกระบบ
คอนขางต่ำ ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลวกลุมยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีการบริโภค
แอลกอฮอลนอกระบบสูงที่สุด ผลโดยรวมคือกลุมประเทศพัฒนาแลวทั้งสองกลุม 
ตางก็บริโภคแอลกอฮอลในระดับสูงไมแตกตางกันมากนัก 

ประเทศแถบอเมริกามีระดับของการบริโภคแอลกอฮอลโดยรวมสูงที่สุด ซึ่งประเทศ 
ที่ร่ำรวยมีการบริโภคในระบบสูงกวาประเทศที่ยากจนกวา กลุมประเทศยากจนที่มีอัตรา 
ผูไมดื่มต่ำเปนกลุมท่ีบริโภคแอลกอฮอลมากท่ีสุดเปนกลุมถัดไป ตามดวยกลุมประเทศ 
ทีก่ำลังพัฒนาท่ีมีอตัราการตายต่ำ ซึง่ประเทศในกลุมลาตินอเมริกาและแคริเบียนสวนใหญ
ก็จัดอยูในสองกลุมน้ี กลุมประเทศยากจนท่ีมีอัตราการไมดื่มสูงแสดงใหเห็นดังที่คาดวา
มีอัตราการบริโภคต่ำกวาที่อื่นๆ กลาวคือ รอยละ 98 ของผูหญิง และรอยละ 81 ของ
ผูชายท่ีไมดื่ม และมีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลในระบบมีเพียง 0.3 ลิตรตอป 

ลักษณะการด่ืมโดยเฉล่ีย (average pattern of drinking) มีคะแนนต้ังแต 1 ซึ่งหมายถึง
ลักษณะการด่ืมท่ีเส่ียงอันตรายนอยท่ีสุดไปจนถึง 4 ซ่ึงเปนลักษณะการด่ืมท่ีเส่ียงอันตราย
มากที่สุด ในประเทศพัฒนาแลวที่มีอัตราการตายต่ำมากจะมีคาคะแนนลักษณะการดื่ม 
ที่เสี่ยงอันตรายเฉลี่ยต่ำที่สุด ในขณะที่กลุมประเทศทางยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมี
คาคะแนนสงูท่ีสดุ สวนประเทศกำลงัพฒันาทีม่รีายไดตำ่นัน้ ไมวาจะมีอตัราสวนของผูไมดืม่
เทาใดก็ตาม จะมีคาคะแนนลักษณะการดื่มที่เสี่ยงอันตรายสูง ดังนั้นเมื่อแยกกรณี 
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เฉพาะยุโรปตะวันออกกับเอเชียกลางออกไปแลว พบขอเท็จจริงวาระดับความเส่ียงอันตราย
เพิ่มมากข้ึนตามปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลที่เพิ่มขึ้นแตละลิตรนั้นพบไดสูงกวา 
ในประเทศยากจนกวาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีร่ำรวยกวา นั่นหมายความวาปริมาณการ
บริโภคแอลกอฮอลตอหัวประชากรท่ีเพิ่มขึ้นในประเทศยากจนสงผลใหมีการบาดเจ็บหรือ
อันตรายที่เกิดจากการเมาสุราเพ่ิมมากขึ้นกวาประเทศที่ร่ำรวย 

จากการทบทวนขอมูลแนวโนมการบริโภคแอลกอฮอลของแตละภูมิภาคขององคการ
อนามัยโลก คณะกรรมการฯ พบวากลุมประเทศแถบยุโรป แอฟริกา และอเมริกา มีการ
บริโภคแอลกอฮอลถึงปริมาณสูงที่สุดในชวงเวลาเดียวกัน คือชวงตนทศวรรษที่ 1980  
ในขณะที่กลุมเมดิเตอเรเนียนตะวันออกมีการบริโภคแอลกอฮอลที่ต่ำอยางคงที่ แตมีสอง
กลุมประเทศที่มีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลที่สูงและยังคงสูงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ 
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ที่เริ่มตนจากระดับต่ำ) และแถบแปซิฟกตะวันตก 
อยางไรก็ตามคาเฉลีย่ของแตละภมูภิาคอาจบดบงัแนวโนมทีแ่ตกตางของแตละประเทศได 
ยกตัวอยางเชน ในยุโรปที่มีคาเฉลี่ยการบริโภคแอลกอฮอลคอนขางคงที่ในชวงนี้  
แตแทจริงแลวมีบางประเทศในยุโรปตอนใตที่มีการลดการบริโภคแอลกอฮอลอยาง
ชัดเจน ในขณะที่บางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางมาก 

ในชวงไมกี่ปมานี้ การบริโภคแอลกอฮอลของประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลางเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและแปซฟิกตะวนัตก การบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้
ในประเทศเหลานี้อาจสะทอนถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของกำลังซ้ือ 
ตลอดจนการทำการตลาดเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑแอลกอฮอลที่มีตราสินคาอีกดวย 

3.3 ปจจัยกำหนดและปจจัยที่สัมพันธกับการบริโภคแอลกอฮอล 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเลือกบางหลักฐานของปจจัยกำหนดและปจจัยที่สัมพันธกับ
การบริโภคแอลกอฮอล โดยพบวาปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมหลายปจจัยรวมถึงความ
เช่ือทางศาสนาท่ีมีผลตออัตราของการไมด่ืมและการกระจายตัวของการบริโภคแอลกอฮอล 
ในประชากร ในดานหน่ึงพบวาในหลายสังคมท่ีอัตราการไมดื่มสัมพันธกับความยากจน
อยางมาก แตในอีกดานหนึ่งกลับพบวาในกลุมคนที่ดื่ม คนด่ืมท่ียากจนกวามีแนวโนมจะ
ดื่มแบบเสี่ยงอันตรายมากกวาคนดื่มท่ีรวยกวา ดังนั้นโดยทั่วไปคนดื่มที่ยากจนกวาจะมี
ลักษณะของการด่ืมหนักที่เสี่ยงตออันตรายมากกวาคนรวยกวาที่ดื่มหนักเหมือนกัน 

ผลการศึกษาจากหลายประเทศแสดงใหเห็นวา การบริโภคแอลกอฮอลมีการกระจาย 
อยางไมสม่ำเสมอในประชากรที่ดื่ม สวนใหญแลวผูที่ดื่มจนเมาน้ันเปนเพียงกลุมเล็กๆ 
ในสังคมเทานั้น สิ่งที่พบทั่วไปคือครึ่งหนึ่งของปริมาณแอลกอฮอลดื่มโดยผูดื่มเพียง 
รอยละ 10 เทาน้ัน และการเปล่ียนแปลงในระดับของการบริโภคแอลกอฮอลของประชากร 
มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดอันตรายที่เกิดจากการดื่มหนักอยางมาก (21) จึงเปนขอสรุป 
ที่สอดคลองกันวาผูดื่มหนักเปนผูดื่มหลักของปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลทั้งหมด  
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และสวนหน่ึงจากเหตุผลนี้ พบวาระดับของการบริโภคแอลกอฮอลจึงมักมีความสัมพันธ
กับอัตราการเกิดอันตรายจากแอลกอฮอลในประชากร ณ ชวงเวลาเดียวกัน 

ดังเชน ขอมูลสำรวจสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Survey) ดานความชุกของ
ภาวะติดสุรา (alcohol dependence) ในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก เปรียบเทียบตามระดับ
การบรโิภคแอลกอฮอลตอประชากรวัยผูใหญของภมูภิาคนัน้ๆ (รูปท่ี 1) พบวากวารอยละ 75 
มีคาแตกตางของความชุกของภาวะติดสุราท่ีสามารถทำนายไดจากปริมาณเฉลี่ยของการ
บริโภคในระดับภูมิภาค ยกเวนกรณีอัตราภาวะติดสุราสูงแตมีปริมาณการดื่มสุรา 
ไมสูงมากของประเทศอเมริกาและในภูมิภาคท่ีมีประชากรสวนใหญเปนเชื้อสายอินเดีย 

จากผลการศึกษาในสังคมที่แตกตางกันพบวา โดยทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิงแลว
ผูชายมักมีผูไมดืม่นอยกวา ดืม่บอยกวา ดืม่ปรมิาณมากกวา และด่ืมในแตละคร้ังหนักกวา 
เชน ดื่มจนเมา ดังน้ันจึงมีผูดื่มหนักและดื่มหนักเปนครั้งคราวมากกวาในผูชายและ 
ผลก็คือผูชายเปนกลุมผูดื่มแบบอันตรายเปนสวนใหญ ถึงแมวายังมีหลักฐานนอย  
แตดูเหมือนวาปรากฏการณนี้จะเห็นไดชัดเจนกวาในกลุมประเทศที่มีรายไดต่ำ ดังเชน
ขอมูลการสำรวจในประเทศจีนช้ีวาประมาณรอยละ 95 ของแอลกอฮอลนั้นด่ืมโดยผูชาย 

รูปที่ 1 : ภาวะติดสุราตอปริมาณของการบริโภคแอลกอฮอล 

ปริมาณเฉลี่ยของการบริโภคแอลกอฮอลเปนกรัมตอวัน 
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ในขณะเดียวกันสิ่งท่ีนาเปนหวงคือ การด่ืมของผูหญิงในหลายสังคมกำลังเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีมีรายไดต่ำและในวัยรุนหญิง 

นิสัยการด่ืมของแตละกลุมอายุนั้นเปรียบเทียบกันระหวางประเทศไดยาก เนื่องจากมีวิธี
การวัดและจัดกลุมอายุที่แตกตางกันในแตละการสำรวจ นอกจากน้ีการสำรวจสวนใหญ 
ที่ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมอายุตางๆ นั้นศึกษาในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
ตลาด เชน ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวอาจไมสามารถนำไป
ใชกับภูมิภาคอื่นได อยางไรก็ตามมีขอคนพบรวมกันในหลายการศึกษานี้คือ การไมดื่ม
หรือดื่มนานๆ ครั้งพบมากกวาในกลุมท่ีสูงวัยกวา และการด่ืมจนเมาหรือดื่มหนักเปน
ครั้งคราวมักพบไดบอยกวาในกลุมวัยรุนและหนุมสาว ขอมูลจากการสำรวจเกี่ยวกับสุรา
และยาเสพติดของโรงเรียนในยุโรป (European School Survey Project on Alcohol 
and Drugs) จาก 29 ประเทศ ชี้ถึงแนวโนมของลักษณะการด่ืมแบบเส่ียงในหมูวัยรุน
ยุโรปเพ่ิมขึ้นในชวงปหลังๆ นี้ (23)  

คณะกรรมการฯ ไดทบทวนพบหลักฐานชัดเจนของการดื่มแอลกอฮอลรวมกับบุหรี่และ
สารเสพติดชนิดอ่ืนในเยาวชน โดยมีความเช่ือมโยงระหวางพฤติกรรมท้ังในระดับสรีรวิทยา
และระดับจิตวิทยา เชน การเกิดรวมกัน มีผลลัพธรวมกันหรือเสริมกัน และในระดับ
สังคม เชน ความหมายเชิงสัญลักษณและการทับซอนของวัฒนธรรมยอยท้ังการผลิตและ
การบริโภค นอกจากน้ีผลของการเมาสุราตอการตัดสินใจและความสามารถยับยั้งช่ังใจ
ทางสังคมอาจทำใหเกิดพฤติกรรมซ่ึงโดยภาวะปกติถือวารับไมได จากความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ ยังไมพบปจจัยบงชี้เฉพาะระหวางการดื่มแอลกอฮอลกับการสูบบุหรี่หรือ
การเสพสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย ความสัมพันธที่พบอธิบายไดดีที่สุดวามีความเปนไปได 
หรืออาจดวยความบังเอิญวา การสูบบุหรี่หรือใชยาเสพติดมีโอกาสมากในกลุมผูเริ่มด่ืม 
แตผูดื่มจำนวนมากก็ไมสูบบุหรี่หรือใชสารเสพติดอื่น และผูสูบบุหรี่หรือใชสารเสพติด
บางคนก็ไมดื่ม งานวิจัยยังไดตั้งขอสงสัยวาการลดการดื่มแอลกอฮอลซึ่งเปนผลจากการ
ดำเนินนโยบายท่ีไดผลอาจนำไปสูการใชสารอ่ืนทดแทนอีกดวย งานวิจัยบางช้ิน 
ในสหรัฐอเมริกาไดชี้แนะวามีการใชกัญชาในหมูเยาวชนเพ่ิมขึ้นหลังจากมีการปรับเพ่ิม
อายุท่ีใหด่ืมสุราไดตามกฎหมาย ในขณะท่ีงานวิจัยอ่ืนท่ีศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ราคาแอลกอฮอลพบวาไมมีการใชสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาทชนิดอื่น เชน กัญชา  
มาทดแทน แตมีผลในการลดการดื่มแอลกอฮอล ไมวาจะเปนผลในทิศทางใดก็ตาม 
คณะกรรมการฯ ยอมรับวาในบริบททางวัฒนธรรมตางๆ มีความสัมพันธระหวางแอลกอฮอล 
บุหรี่ และยาเสพติดอยางมาก ซึ่งตองนำมาพิจารณาในการกำหนดนโยบายแอลกอฮอล
ตลอดจนนโยบายบุหรี่ ยารักษาโรค และยาเสพติด รวมถึงในการศึกษาวิจัยดวย 

การศึกษาในชนพ้ืนเมืองท่ัวโลกมักพบวา มักด่ืมแอลกอฮอลมากกวาประชากรท่ัวไป 
อยางชัดเจน แมวาจะมีความแตกตางกันบางระหวางกลุมชนชาติ อยางไรก็ตามอัตราการ 
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ไมดื่มของกลุมน้ีก็พบวาสูงกวาประชากรขางเคียง นอกจากปริมาณการดื่มแลว ลักษณะ
การดื่มของกลุมชนพื้นเมืองมักเปนการดื่มแบบเสี่ยงมากกวาอีกดวย โดยการดื่มแตละ
คร้ังมักจะด่ืมจนเมา นอกจากน้ีการเขาถึงแอลกอฮอลไดงายและการมีวางจำหนายของ
ผลิตภัณฑแอลกอฮอล ประกอบกับปญหาสุขภาพ การศึกษาต่ำ และขาดบริการอื่นๆ  
ที่จะปองกันและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการด่ืมแอลกอฮอล รวมกับสภาพความเปนอยู
และการทำงานท่ียากจน ทำใหอัตราปวยและตายจากแอลกอฮอลสูงในชุมชนพ้ืนเมือง 
คณะกรรมการฯ ไดแสดงความสนใจถึงความสำเร็จของกลุมชนพ้ืนเมืองบางกลุมท่ีสามารถ 
ลดอัตราการเกิดปญหาจากแอลกอฮอลได โดยพยายามชักชวนใหมีการกำหนดกรอบ
สังคมเพื่อกีดกันการตลาดเสรีตามปกติและยินยอมใหชุมชนจำกัดการสงเสริมการขาย
และการมีไวจำหนายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล (เชน 24, 25) คณะกรรมการฯ ชี้แนะวา
องคการอนามัยโลกควรมีบทบาทอยางจริงจังในการรวบรวมประสบการณเหลานี้และ
เผยแพรไปยังชุมชนพื้นเมืองอื่นๆ ตอไป 

3.4 บทสรุปเกี่ยวกับการมีวางจำหนายและการบริโภคแอลกอฮอล 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นมีพรอมจำหนายในเกือบทุกสวนของโลก การผลิตและการตลาด
ขยายเปนระดับโลก มีการทุมงบโฆษณาและการสงเสริมการขายอื่นๆ มากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ตลาดสำหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ขยายตัวมากขึ้นจนสถานการณเปนที่นาวิตกกังวลไป
ทั่วทุกทวีปที่มีผูคนอยูอาศัย ในมุมมองคณะกรรมการฯ เม่ือพิจารณาผลกระทบของการ
บริโภคแอลกอฮอลตอการสาธารณสุขนั้น เปนเรื่องสำคัญที่องคการอนามัยโลกจะตอง
ดำเนินงานอยางจริงจังในการติดตามและวิเคราะหแนวโนมตางๆ เหลานี้ รวมถึงเปน
ตัวแทนการสาธารณสุขในการอภิปรายและตอรองระหวางประเทศดานการคาและ 
การตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ทั่วโลกประชากรวัยผูใหญเกินกวาครึ่งหนึ่งที่ไมดื่มแอลกอฮอล โดยมีอัตราการไมดื่มสูง
กวาในประเทศท่ีมีรายไดต่ำกวาและกลุมคนจนกวาในแตละประเทศ ปริมาณการบริโภค
แอลกอฮอลตอหัวประชากรมีความแตกตางอยางมากระหวางประเทศ และระหวางเขต
ปกครองและกลุมประชากรในประเทศนั้นๆ เอง ซึ่งสะทอนโดยความแตกตางของอัตรา
การไมดื่ม แตมีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลตอหัวประชากรไมแตกตางกันมากระหวาง
ภูมิภาค อยางไรก็ตามอัตราการไมดื่มไดลดลงในหลายพ้ืนที่และมีแนวโนมวาจะลดลงอีก 
ในสถานการณเชนนี้ องคการอนามัยโลกควรพิจารณามาตรการสงเสริมที่จะชวยใหคน 
มีทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงจากการด่ืมแอลกอฮอล 

คณะกรรมการฯ สรุปวาการด่ืมแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางย่ิงการด่ืมแบบเส่ียงน้ันพบ
มากท่ีสุดในแถบยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางตามดวยอเมริกา ในอนาคตการด่ืม
แอลกอฮอลนาจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในประเทศท่ีมีรายไดต่ำ
ถึงปานกลางในแถบแปซิฟกตะวันตก (ซึ่งมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก) ดังนั้น 
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ในพ้ืนท่ีดังกลาวจำเปนตองมีมาตรการตอบโตทางสาธารณสุขท้ังในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติอยางเรงดวน 

4. ÍÑ¹μÃÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃºÃÔâÀ¤áÍÅ¡ÍÎÍÅ� 
ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทท่ี 2.2-2.4 วาหลักฐานที่แสดงถึงผลกระทบของแอลกอฮอล 
ตอสุขภาพจากการเมาสุรา การติดสุรา และพิษจากสุรานั้นมากมายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ในระยะหลังนี้การประเมินภาระโรคท่ีเกิดจากแอลกอฮอลไดแสดงในรายงานชุดการ
ศึกษาขององคการอนามัยโลก 

4.1 ผลกระทบตอสุขภาพ: แอลกอฮอลตอดัชนีภาระโรครวม 

คณะกรรมการฯ ไดทบทวนหลักฐานของผลกระทบท้ังหมดจากการบริโภคแอลกอฮอล 
ตอดชันภีาระโรคป พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) หลงัจากทีห่กัลบผลดีในการปองกนัสุขภาพออก 
(ขอมูลเก่ียวกับภาระโรคท่ีเก่ียวกับแอลกอฮอลไดสรุปยอไวในภาคผนวก) คณะกรรมการฯ  
ชีว้าแอลกอฮอลมสีวนรวมเปนสาเหตรุอยละ 3.7 ของการเสยีชวีติทัง้หมด และรอยละ 4.4 
ของภาระโรคทั่วโลก แอลกอฮอลทำใหเกิดภาระดานสุขภาพในผูชายมากกวาในผูหญิง 
โดยแอลกอฮอลมีสวนรวมในสัดสวนภาระโรคของผูชายเปนสี่เทาของสัดสวนในผูหญิง 
สำหรับการเสียชีวิตนั้นการบาดเจ็บท่ีไมเจตนาจัดเปนสาเหตุที่สำคัญท่ีสุด ตามมาดวย
โรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็ง เมื่อพิจารณาดัชนีปสุขภาวะท่ีปรับดวยความบกพรอง 
ทางสุขภาพ (Disability-adjusted life years; DALYs) ความผิดปกติทางจิตประสาท 
ซ่ึงสวนใหญเปนความผิดปกติของพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล จัดเปนกลุมท่ีมีแอลกอฮอล 
มีสวนรวมในภาระโรคมากที่สุด โดยที่มีการบาดเจ็บที่ไมเจตนาตามมาเปนกลุมที่สอง 
ความแตกตางระหวางลำดับการเสียชีวิตและลำดับของ DALYs น้ันสะทอนใหเห็นวาความ 
ผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดภาวะสูญเสียสมรรถภาพอยางมาก  
แตก็ไมทำใหเสียชีวิตมากอยางโรคกลุมอื่นๆ 

การเสียชีวิตจากแอลกอฮอลเพ่ิมมากข้ึนท้ังในผูชายและผูหญิงในระหวางป พ.ศ. 2543  
(ค.ศ. 2000) และ 2545 (ค.ศ. 2002) สวนใหญจากการเสียชีวิตดวยโรคเรื้อรัง ซึ่งสวน
หนึ่งจากความกาวหนาของขอมูลระบาดวิทยาในแอลกอฮอลและการประมาณการ
แอลกอฮอลมีสวนรวมในภาระโรค แมวาสัดสวนผลกระทบตอการบาดเจ็บจากแอลกอฮอลได
ลดลงบางก็ตาม ผลกระทบสุทธิของแอลกอฮอลนั้นมีสัดสวนคอนขางสูงในกลุมที่มีอายุ
นอยและเกิดขึ้นท้ังสองเพศ ในขณะที่รอยละ 3.7 ของการเสียชีวิตในทุกกลุมอายุเกิดจาก
แอลกอฮอล (รอยละ 6.1 ในชายและรอยละ 1.1 ในหญิง) แตรอยละ 5 ของการเสียชีวิต
ในประชากรอายุนอยกวา 60 ปมีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล (รอยละ 7.5 ในชายและ 
รอยละ 1.7 ในหญิง) นอกจากนี้ในแตละภูมิภาคทั่วโลกมีความแตกตางที่หลากหลาย 
ในดัชนีภาระโรคท่ีเกิดจากแอลกอฮอล (ดูภาคผนวก ตารางท่ี A1.3) การบาดเจ็บทั้ง 
ที่เจตนาและไมเจตนามีสัดสวนในภาระโรคสูงกวาในประเทศที่มีรายไดต่ำกวา ในขณะที่
ความผิดปกติของพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลและมะเร็งมีสัดสวนในภาระโรคมากกวา 
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ในประเทศที่มีรายไดสูงกวา สัดสวนในภาระโรคจากแอลกอฮอลที่มีตอโรคหลอดเลือด
หัวใจสูงที่สุดในกลุมประเทศยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางและแถบประเทศท่ีที่ดื่มนอย
และยากจนที่สุดของโลก 

คณะกรรมการฯ ตระหนักวาไมใชภาวะสุขภาพทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบจากแอลกอฮอล
ไดถูกรวมไวในการประมาณคาภาระโรคทั้งหมดเพราะขาดขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
สัมพันธกับโรคติดตอ ในขณะที่ความเสี่ยงสัมพัทธทางชีวภาพ เชน ความสัมพันธระหวาง
การดื่มแอลกอฮอลกับมะเร็งเตานม อาจไมเหมือนกันในทุกภูมิภาคของโลก (อาจเปน
เพราะสภาพทางโภชนาการหรือการเขาถึงบริการสาธารณสุข) การศึกษาภาระโรค 
ยึดตามวิธี meta-analysis ซึ่งสวนใหญอางอิงจากประเทศท่ีมีรายไดสูง จึงอาจทำให
ประเมินผลกระทบท่ีแทจริงจากแอลกอฮอลต่ำเกินไป นอกจากน้ีในขณะท่ีความเส่ียง
สัมพัทธไดสมมติวาเปนคาเทากันในทุกๆ กลุมอายุ ทั้งๆ ที่ความเส่ียงสัมพัทธมีแนวโนม
ที่จะมีคาเฉพาะของแตละอายุ จึงอาจเกิดการประเมินผลกระทบจากแอลกอฮอลที่มาก
เกนิไปท้ังในทางบวกและทางลบไดในกลุมอายุมากท่ีสดุได ทายท่ีสดุการออกใบมรณบัตร
และระบุสาเหตุการตายน้ันอาจเกิดความผิดพลาดไดสูงในกลุมผูสูงอายุ เนื่องจากปจจัย
ปองกันของแอลกอฮอลนั้นสวนใหญใชกับผูสูงวัย คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาวาปจจัย
ปองกันเหลานี้นาจะเปนการคาดการณเกินจริง 

ความสัมพันธระหวางระดับรายไดของสังคม กับอายุขัยประชากรคอนขางชัดเจน 
แตไมเสมอไป ขอคนพบคลายกับการด่ืมแอลกอฮอล กลาวคือ ณ ปริมาณหรือลักษณะ
การดื่มแอลกอฮอลหนึ่งๆ อันตรายเกิดขึ้นรุนแรงในสังคมยากจนมากกวาสังคมร่ำรวย 
สำหรับผลกระทบระยะยาวจากการด่ืมหนัก เชน โรคตับแข็ง คณะกรรมการฯ ชี้วา 
การเกิดผลลัพธที่รุนแรงนี้เพราะมีปจจัยรวมดวย เชน การพรองทางโภชนาการหรือ 
การอักเสบของตับ รวมทั้งการขาดแคลนบริการที่ชวยลดผลกระทบตอสุขภาพ นอกจากนี้
การขับขี่พาหนะหลังด่ืมอาจมีผลรายแรงย่ิงขึ้นหากถนนและยานพาหนะไมปลอดภัย 

ภายใตปริมาณหรือลักษณะการด่ืมหน่ึงๆ ความไมเทาเทียมทางสังคมเศรษฐกิจในสังคม
เดยีวกนัมกัจะมผีลกระทบทีแ่ตกตางดงัทีพ่บไดเชนเดียวกบัสังคมอืน่ท่ีแตกตางกัน ยิง่กวานัน้
ในกรณีที่การบำบัดรักษาและการเขาถึงบริการที่ไมเทาเทียมกันทำใหผลกระทบตอ
สุขภาพและการบาดเจ็บยิ่งรุนแรงมากขึ้นในกลุมท่ีมีทรัพยากรนอยกวาเมื่อเทียบกับ
ลักษณะและปริมาณการด่ืมท่ีเทาๆ กัน ดังน้ันนโยบายท่ีจะชวยลดภาระโรคจากแอลกอฮอล
จะตองลดความไมเทาเทียมทางสุขภาพดวย 

4.2 อันตรายตอสังคม 

อันตรายจากแอลกอฮอลไดถูกรวมในการประมาณการภาระโรครวม (Global burden of 
disease; GBD) จากความเจ็บปวยกายหรือทางจิตที่อยูในระบบการจำแนกโรค Internal 
Classification of Disease (ICD) ซึ่งไดรวมการปวยทางจิตและทางกายท้ังเฉียบพลัน
และเรื้อรังตลอดจนการบาดเจ็บ แตมีผลเสียจากการดื่มอีกหลายอยางที่ไมไดนำมารวม
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ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลเสียตอบุคคลอ่ืน เราใชคำวา “อันตรายตอสังคม (social 
harms)” เพื่อใหครอบคลุมผลกระทบตางๆ เหลานี้ ถึงแมเราทราบวาในความหมายของ
คำวา สุขภาพขององคการอนามัยโลกจะหมายถึง “สภาวะท่ีมีความปกติสุขท้ังทางรางกาย 
จิตใจและสังคม” 

อันตรายตอสังคมท่ีสำคัญๆ และสัมพันธกับการด่ืมนั้นหมายรวมถึงปญหาครอบครัว 
ปญหาสัมพันธภาพ ปญหาการทำงาน ความรุนแรงหรืออาชญากรรม และการ 
ดอยโอกาสในสังคม ลักษณะการด่ืมของแตละคนมักสงผลเสียตอชีวิตตัวเอง มีปญหาชีวิต
สมรสและชีวิตครอบครัว สูญเสียอาชีพ ตกงาน เปนเหตุกระตุนใหกออาชญากรรม 
และถูกจับกุมในที่สุด หรือกลายเปนคนเรรอน ดอยโอกาส หรือถูกรังเกียจในสังคม 
นอกจากนี้คนที่ดื่มยังทำใหคนอ่ืนเดือดรอน คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวแยลง (26) 
เพือ่นรวมงานอาจตองชวยทำงานแทนเนือ่งจากเมาคางจนขาดงาน และมผีูไดรบัผลกระทบ
จากความมึนเมา นอกจากปญหาระหวางบุคคลแลว การด่ืมยังสงผลกระทบตอหมูคณะ
หรือสังคม ตัวอยางเชน ลดความสามารถในการทำงานสงผลกระทบตอประสิทธภิาพการ
ผลิตของหนวยงาน กลุมเยาวชนที่เมาสุราเกะกะเกเรในเมืองในชวงคืนวันหยุดสุดสัปดาห
อาจทำใหบริเวณนั้นกลายเปน “พื้นที่อันตราย” สำหรับพลเมืองอื่น ผลกระทบตอสังคม
อาจสังเกตเห็นไดงายในสังคมขนาดเล็ก เชน พิธีกรรมทางสังคมและศาสนาซ่ึงยึดเหนี่ยว
สมาชิกชนพ้ืนเมืองเขาดวยกันอาจถูกรบกวนหรือถูกทำลายไดจากความมึนเมา (27) และ
มีตัวอยางปญหารายแรงท่ีเกิดขณะเมาสุรามากมายในสังคมชนพ้ืนเมือง ในสังคมท่ีใหญ
และซับซอนกวามีเฉพาะผลกระทบความรุนแรงที่ถูกรายงาน แตอาจสังเกตเห็นไดยาก
ยกเวนเหตุการณนานๆ คร้ัง เชน กรณีการประทวงปดรานจำหนายสุราหลังการบังคับใช
กฎหมายควบคุมการด่ืม (28) 

มชีดุการศกึษาวจิยัท่ีมุงประเดน็ในการศกึษาและประเมนิคาอนัตรายตอสังคม จากการดืม่
เปนมูลคาทางสังคมท่ีเรียกวา “คาใชจายหรือตนทุนจากการเจ็บปวย (cost of illness)” 
จนถึงปจจุบัน มีการศึกษาวิจัยกวา 30 เรื่องเฉพาะในยุโรปและการศึกษาที่อื่นๆ โดยมี
มาตรฐานของระเบียบวิธีวิจัยท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวปฏิบัติขององคการอนามัยโลก (30) 
จากผลการศึกษาพบวา คาใชจายที่มากท่ีสุดคือ “คาใชจายทางออม (indirect cost)” 
จากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรดวยการคำนวณคาเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคต
หากมีชีวิตอยูตอไปจนส้ินอายุขัยตามปกติ เมื่อนับรวมคาใชจายทางออมเปนคาใชจาย
ดานสขุภาพแลว และรวมคาใชจายทีส่ญูเสียจรงิ (direct cost) เชน การขาดงาน การไมมี
งานทำ ความเสียหายจากอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางจราจร คาใชจายจากการรักษา
พยาบาล กระบวนการยุติธรรมและคาใชจายบริการสังคม ทั้งหมดรวมเปนคาใชจายจาก
อันตรายตอสังคม หรือคาเสียหายทางสังคม ซึ่งมีมูลคาสูงกวาคาใชจายดานสุขภาพอยาง
แนนอน (29) หากพิจารณาเฉพาะคาใชจายดานบริการของรัฐบาลในสังคมประเทศ
พัฒนาแลว รวมกับคาใชจายดานกิจการตำรวจ การดับเพลิงและบริการทางสังคมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของกับปญหาแอลกอฮอล ก็มากเกินกวาคาใชจายดานบริการสุขภาพอยางมาก 
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คณะกรรมการฯ ตระหนักดีวาคาใชจายทางสังคมน้ันมักคิดเฉพาะส่ิงที่เห็นชัดเจนเทานั้น 
แตผลกระทบจากการดื่มยังมีคาใชจายทางสังคมที่ไมเห็นชัดเจน เชน ความทุกขทรมาน
และความเจ็บปวดของครอบครัวที่เปนผลจากผูดื่ม ความหวาดกลัวหรือทุกขทรมานตอ
อาชญากรรมหรือความรุนแรงจากผูด่ืม คาใชจายจากความสูญเสียของสมาชิกในครอบครัว 
ดังกลาวยังไมไดนำมาประเมินดวย ดังนั้นการศึกษาตนทุนหรือคาใชจายในอังกฤษและ 
สกอตแลนดจึงไดระบุวา เน่ืองจากขาดขอมูลการศึกษาท่ีเหมาะสม “จึงไมสามารถประมาณ
ตนทุนความสูญเสียที่เกิดจากความเจ็บปวดทุกขทรมานของเพื่อนและครอบครัวได” (31) 

หลักฐานขอมูลในบทบาทของแอลกอฮอลที่เก่ียวของกับอาชญากรรมเร่ิมเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ (32) แมวาจะแตกตางกันไปมาก
ระหวางประเทศหรือวัฒนธรรม โดยรวมแลวจะเห็นความสัมพันธเดนชัดระหวางการ 
ดื่มสุราและอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว และการทำทารุณกรรมในเด็ก  
ในระดับบคุคล ปริมาณการดื่มแอลกอฮอลที่สูงข้ึนทำใหเกิดความรุนแรงที่มากขึ้น 

แอลกอฮอลยังสัมพันธกับพฤติกรรมอาชญากรรมหลากหลาย รวมท้ังการละเมิดกฎหมาย 
เชน ขับรถขณะเมาสุราและยังเกี่ยวของกับความไมสงบเรียบรอยในสังคม แตระดับของ
ความเช่ือมโยงน้ันอาจขึ้นอยูกับสังคมวัฒนธรรมได 

อันตรายจากแอลกอฮอลบางคร้ังข้ึนอยูกับปฏิกิริยาจากคนอ่ืน ในเกือบทุกสังคม พฤติกรรม
การด่ืมแอลกอฮอลถือวาผิดศีลธรรมไมมากก็นอย บางคร้ังกลับถือวาเปนส่ิงดีสำหรับการ
ดื่มในบางโอกาสหรือบางลักษณะตามประเพณี แตการด่ืมบางลักษณะก็คงถือวา 
ไมเหมาะสมเสมอ ในสังคมท่ีศาสนาหรือวัฒนธรรมหามดื่มแอลกอฮอลนั้น การดื่มไมวา
ลักษณะใดก็ตามถือวาเปนสิ่งไมดีเลย 

คณะกรรมการฯ พบวาพฤติกรรมการดื่มของแตละบุคคลนั้นไดรับการประเมินจากสังคม
ทั้งในดานการยอมรับหรือไมยอมรับในชีวิตประจำวัน ลักษณะของการด่ืมภายใตการ
ประเมินทางสังคมนั้นสัมพันธกับความไมเทาเทียมทางสังคมซึ่งไมไดมาจากสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจโดยตรงมากนักแตมักมาจากการดอยโอกาส การกีดกันทางสังคมและ 
การเปนที่รังเกียจในสังคมมากกวา สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมต่ำนั้นอาจมีสวนเอื้อ 
ใหลักษณะการดื่มชัดเจนขึ้นและเสี่ยงตอการถูกกีดกันทางสังคมหรือเปนที่รังเกียจงายขึ้น 
สวนการยอมรับการด่ืมนั้นสงผลลบตอการสาธารณสุขที่จะทำใหการคงการไมดื่มทำได
ยากหรือการปองกันเยาวชนจากการด่ืมแอลกอฮอล 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวพบวามีแนวโนมชัดเจนในหลายวัฒนธรรมท่ีจะกีดกัน
บุคคลท่ีทั้งยากจนและเมาสุราเปนประจำ และมีหลายวิถีทางท่ีความยากจนจะทำใหเกิด
หรือเพ่ิมการเปนท่ีรังเกียจคนเมาสุรางายข้ึน ตำรวจมักตรวจจับการเมาสุราในท่ีสาธารณะ
บอยกวาในเขตชุมชนคนยากจน คนยากจนมักจะไมสามารถหลีกเล่ียงผลเสียทางสังคม
จากการด่ืมได ในขณะท่ีผูมีฐานะดีสามารถจายเงินเพ่ือหากรอบปองกันทางสังคมสำหรับ
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พฤติกรรมของตนได สังคมจะมองพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมน้ันวาอาจมาจากความยากจน 
ผูดื่มอาจสูญเสียงานหรือถูกไลออกจากสถานศึกษา ผลสุดทายแมแตในสังคมร่ำรวย 
ก็มักมีความทับซอนกันระหวางกลุมที่ถูกกีดกันออกจากสังคมกับผูมีปญหาดื่มสุรารุนแรง 

การกีดกันและรังเกียจผูดื่มหนักเปนความพยายามของสังคมสวนหน่ึงที่จะควบคุมและ 
ลดอันตรายตอสังคมจากแอลกอฮอล อยางไรก็ตามวิธีการอยางน้ีเองมักกลับสรางความ
เสียหายมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพราะความพยายามมองวาเปนเรื่องไมดีก็ยิ่งสรางปญหา 
การกีดกันมากย่ิงขึ้นไปอีก คณะกรรมการฯ เสนอใหองคการอนามัยโลกกระตุนใหมี 
การศึกษาวิจัยประเด็นนี้ใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงความสนใจในความแตกตาง
ระหวางนโยบายแอลกอฮอลที่กอใหเกิดการรังเกียจในสังคม และทำอยางไรจึงจะทำให 
การลดการรังเกียจในสังคมสามารถบรรจุอยูในนโยบายแอลกอฮอลได  

4.3 บทสรุปเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล 

จากการทบทวนหลักฐานเก่ียวกับอันตรายท่ีเกิดจากแอลกอฮอลนั้น คณะกรรมการฯ 
สรุปวาการด่ืมแอลกอฮอลแบบอันตราย (harmful use) นั้นมีผลกระทบกับทุกแงมุมของ
ชีวิตทั้งแบบฉับพลันและระยะยาว การเมาสุราทำใหเกิดความไมปลอดภัยจากความ
รุนแรงหรือการบาดเจ็บอื่นๆ การติดสุราทำใหเพิ่มความเสี่ยงจากการด่ืมหนักอยูบอยๆ 
และเกิดพิษจากแอลกอฮอลไปทำลายอวัยวะภายในและระบบตางๆ ของรางกาย ภาระ
โรคที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลนั้นเกิดขึ้นโดยเฉพาะในวัยรุนและวัยหนุมสาว และ
เกิดกับผูชายมากกวาผูหญิง คณะกรรมการฯ เนนย้ำถึงผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ 
ที่สำคัญที่เกิดจากการด่ืมแอลกอฮอลที่สงผลไปถึงคนอื่นนอกเหนือจากคนที่ดื่มดวย (เชน 
บุคคลที่สาม) 

การประมาณคาอันตรายตอสุขภาพจากการดื่มในภาพรวมของโลกมีความกาวหนาไป
มาก คณะกรรมการฯ ไดระบุสี่ประเด็นที่ใหความสำคัญสำหรับการทำงานตอไป ไดแก:  
(ก) การพัฒนามาตรวัดบทบาทของแอลกอฮอลตออันตรายทางสังคม; (ข) การวัดอันตราย
จากการดื่มที่เกิดกับบุคคลที่สาม; (ค) การศึกษาระบาดวิทยาของผลจากแอลกอฮอลที่มี 
ตอการปวยและเสียชีวิตดวยโรคติดเชื้อ; และ (ง) การนำการตรวจวัดแอลกอฮอลตอ 
การเกิดอุบัติเหตุใหเปนงานประจำในบริการฉุกเฉิน  

คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาควรมีการจัดต้ังระบบตรวจสอบติดตามขอมูลตามฐานของ
งานที่องคการอนามัยโลกไดทำอยูแลว เพื่อติดตามอัตรา ความสัมพันธ และแนวโนม
ของปญหาแอลกอฮอลตอสุขภาพ และการจัดทำรายงานประจำปจากประเทศสมาชิก 
จากระบบตรวจสอบติดตามดังกลาวจะชวยใหมีขอมูลสำคัญตอการจัดทำนโยบายดาน
แอลกอฮอลแกประเทศสมาชิกและนานาชาติ 
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การวัดคาอันตรายตอสังคมจากการด่ืมน้ันยังคงไมไดรับการพัฒนา รวมถึงความเจ็บปวด
และทุกขทรมานในรูปแบบตางๆ หลากหลายที่เกิดจากอันตรายตอสังคมโดยอันตราย 
ที่วานี้อยูในกรอบท่ีองคการอนามัยโลกสนใจภายใตความหมายของคำวาสุขภาพ  
คณะกรรมการฯ กำหนดใหการวัดและตรวจติดตามอันตรายตอสังคมจากแอลกอฮอล
เปนประเด็นท่ีควรใสใจในระดับนานาชาติและเนนย้ำวาองคการอนามัยโลกควรจะเปน
ผูนำในเร่ืองนี้ 

คณะกรรมการฯ สรุปวา โดยท่ัวไปแลวคนยากจนไดรับความทุกขทรมานจากอันตราย
ของแอลกอฮอลในสัดสวนมากกวาปกติ ในกรณีเชนนี้การดำเนินการทางสาธารณสุขเพ่ือ
ลดการดื่มและลดอันตรายท่ีเกิดขึ้น ควรใหความสนใจในการลดความไมเทาเทียมดาน
สุขภาพระหวางคนรวยและคนจนท้ังในระดับบุคคลและระดับประชากรดวย 

5. ¡ÅÂØ·¸ �áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õèä´Œ¼Åã¹¡ÒÃÅ´ÍÑ¹μÃÒÂ¨Ò¡áÍÅ¡ÍÎÍÅ� 
หลังจากรายงานฉบับที่แลวของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกดานปญหา
การบริโภคแอลกอฮอล ไดมีเอกสารนานาชาติท่ีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการแอลกอฮอลท่ี
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการฯ ไดใชหลักฐานขอมูลประสิทธิผลเปนขอเสนอแนะ
หลกั ทัง้นีเ้นือ่งจากการวิจยัเรือ่งประสทิธผิลคุมคา (cost-effectiveness) น้ันยงัไมมากพอ
หรือชัดเจนจนนำมาเปนขอเสนอที่นาเชื่อถือได โดยคณะกรรมการฯ รับทราบขั้นตอน
การศกึษาประสทิธผิลคุมคาของกลวิธตีางๆ ทีก่ำลงัดำเนนิการกาวหนาไปเรือ่ยๆ (เชน 33) 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ พบวามีความสอดคลองกันอยางมากระหวางการศึกษา
ประสิทธิผลคุมคาและขอสรุปงานทบทวนเร่ืองประสิทธิผล 

ในขณะที่บทความดานการประเมินเพื่อใหไดขอสรุปถึงนโยบายที่มีประสิทธิผลสวนใหญ
ทำในประเทศที่มีรายไดสูง แมวาบางมาตรการก็ไดรับการประเมินภายใตบริบทของ
สังคมที่มีรายไดต่ำ ในความเปนจริงก็คือหลักฐานมักไดมาจากสังคมที่ไมหลากหลาย 
ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงไดพิจารณาใหมีการปรับผลการศึกษาศึกษาวิจัยเพื่อนำไปใช 
ในสังคมที่มีรายไดต่ำ 

คณะกรรมการฯ ไดเนนย้ำวาการนำมาตรการท่ีมีประสิทธิผลไปใชน้ัน จำเปนตองเหมาะสม
กับแตละสังคม ซึ่งเอกสารงานวิจัยมักนำไปใชประโยชนไดนอย คณะกรรมการฯ จึงเนน
ย้ำวาประสบการณในการปฏิบัติของแตละที่ที่ไดนำมาตรการไปใชนั้นควรจะไดรับการ
บันทึกรวบรวม จัดหมวดหมู และเผยแพรตอไป กิจกรรมชุมชนที่มุงเนนแกไขปญหา
แอลกอฮอลมีความสำคัญเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางย่ิงในท่ีท่ีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล
นอกระบบสูง แนนอนวาการออกกฎหมายอยางเดียวนั้นไมเพียงพอหากปราศจากวิธีการ
นำไปใช ดังนั้นการพัฒนาแหลงเก็บขอมูลจากประสบการณการปฏิบัติจริงในการนำไปใช 
ในสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีแตกตางหลากหลายจึงเปนความจำเปนอยางเรงดวน 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับนโยบายแอลกอฮอลตางๆ ท่ีหลากหลาย
โดยจัดกลุมเอกสารท่ีทบทวนเปนหมวดใหญๆ ซึ่งแตละหมวดจะสะทอนงานท่ีแตละสวน
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ราชการ สถาบันทางสังคมและวิชาชีพเกี่ยวของ และสัมพันธกับทฤษฎีของการปฏิบัติที่ใช
ในนโยบายการแกไข ตัวอยางเชน มาตรการตอตานการเมาแลวขับเพ่ือมุงหวังใหเกิดผล
ในการลดพฤติกรรมน้ัน เชนเดียวกฎหมายอาญาอ่ืนๆ และระเบียบทางราชการโดย
ทั่วไป ในฐานะท่ีเปนกลยุทธทางสาธารณสุข ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็มุงหวังใหมีผล
ในการลดการบริโภคแอลกอฮอลลงโดยการเพิ่มคาใชจายเม่ือเปรียบเทียบกับทางเลือก
อื่นในการใชจาย การใหความรูเกี่ยวกับแอลกอฮอลก็มุงหวังวาความรูความเขาใจจะชวย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ความจริงท่ีวาแตละนโยบายเชิงกลยุทธนั้นก็จะอาศัยทฤษฎีของ
การปฏิบัติอยูเสมอ และทฤษฎีเหลาน้ีก็ใชอยางกวางขวางท่ัวทั้งสังคมไมวาจะเปนสถาบัน
ทางสังคมและวิชาชีพ จึงมั่นใจไดระดับหน่ึงวาบทเรียนรูจากสังคมหน่ึงจะสามารถนำไป
ประยุกตใชกับอีกสังคมหน่ึง แมวาบริบทเฉพาะของสังคมตางๆ จะมีอิทธิพลตอการนำไป
ปรับใชบางก็ตาม 

5.1 มาตรการลดการเขาถึงแอลกอฮอล 

มปีระสบการณอนัหลากหลายของรัฐบาลในการควบคุมการผลิตและการจำหนายจายแจก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรการหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลควบคุมโดยการผูกขาดกิจการเอง 
ตลอดเวลา 150 ปที่ผานมามีประวัติศาสตรเกี่ยวกับการผูกขาดการผลิต การขายสงหรือ
ขายปลีกทั้งในประเทศรายไดสูงและประเทศรายไดต่ำ จนถึงทุกวันนี้ในหลายประเทศ รัฐ
ยังคงเปนเจาของกิจการเพียงผูเดียวและบริหารจัดการการตลาดเพียงผูเดียวหรือเปน 
บางสวน แมวาขอตกลงการคาและการปรับโครงสรางองคกรในระบบตางๆ ไดถกูปรับเปล่ียน
ไปมากแลวก็ตาม 

ทางเลือกหน่ึงท่ีรัฐบาลใชคือการควบคุมการดำเนินกิจการของเอกชนในตลาดแอลกอฮอล 
โดยปกติแลวการควบคุมนี้ทำบนฐานของระบบการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบการ
เอกชนซึ่งสามารถระงับหรือเพิกถอนได นั่นหมายความวาการควบคุมกระทำโดยการ
บังคับดวยมาตรการเชิงบริหารท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมเหลาน้ัน และหากจำเปนจะมีกฎหมาย
อาญากำกับ มาตรการเชนนี้สามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิผลคุมคา
ตอรัฐบาลมากกวาการควบคุมผูขายหรือผูบริโภค 

แมวาการควบคุมการผลิตและการขายสงนั้นมีความสำคัญท่ีสุดในการดำเนินการตาม
ชองทางการจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางถูกกฎหมาย คณะกรรมการฯ ยังตระหนักถึง
ความสำคัญของการควบคุมการขายปลีกเพ่ือลดอันตรายตอสุขภาพและสังคม ท้ังท่ีจำหนาย
เพื่อดื่มในสถานบริการหรือรานอาหาร และจำหนายปลีกในรูปขวดหรือกระปองเพ่ือซื้อ
ไปดื่มที่อื่น  

คณะกรรมการฯ ไดทบทวนหลักฐานที่แสดงวา ระบบการผูกขาดการจำหนายปลีก 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นมีประสิทธิผลในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล (34) กลไก
สำคัญของระบบนี้คือ ลดจำนวนรานคาปลีกนอยลง และเปดจำหนายในเวลาจำกัด 
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การดำเนินงานของรัฐบาลในระบบน้ียังชวยลดผลประโยชนของเอกชน ซึ่งอาจรวมกลุม
สรางแรงกดดันในการตอตานการควบคุมการจำหนาย ในมุมมองดานประสิทธิผล 
ตอเปาหมายทางสาธารณสุข คณะกรรมการฯ เสนอวาควรตองพยายามทุมเทใหระบบ
การดำเนินกิจการแบบนี้คงอยูตอไปและควรตองขยายเพิ่มเติมในท่ีอื่นอีกดวย 

โดยท่ัวไป จำนวนจุดจำหนายแอลกอฮอลสัมพันธกับระดับการบริโภคแอลกอฮอล  
โดยปริมาณการบริโภคเพ่ิมขึ้นเมื่อมีจุดจำหนายเพิ่มขึ้น ความสัมพันธนี้จะชัดเจนมากเมื่อ
มีจำนวนจุดจำหนายและลักษณะของจุดจำหนายเปล่ียนแปลงไปมาก และยังมีปญหา
เฉพาะเกิดข้ึนเม่ือมีการกระจุกตัวของจุดจำหนาย โดยเฉพาะอยางย่ิงความสัมพันธระหวาง
ความหนาแนนของจุดจำหนายกับการด่ืมของผูที่อายุต่ำกวากำหนด (ดู 29) 
เชนเดียวกับจำนวนจุดจำหนาย วันและเวลาท่ีจำหนายก็มักถูกควบคุมดวย คณะกรรมการฯ 
ไดแสดงถึงหลักฐานวา การขยายเวลาจำหนายจะเปลี่ยนชวงเวลาที่เกิดเหตุอันตรายจาก
แอลกอฮอลบอยได แตการขยายเวลาดังกลาวกลับไมไดลดการเกิดเหตุความรุนแรงและ
ยังเพิ่มการบริโภคและปญหาได โดยทั่วไปแลวการลดชั่วโมงหรือวันจำหนายแอลกอฮอล
ลงจะชวยลดปญหาที่เกิดจากแอลกอฮอล รวมถึงการฆาตกรรมและการทำรายรางกายได 
(34) 

คณะกรรมการฯ พิจารณาวาการจำกัดการเขาถึงแอลกอฮอลนั้นมีประสิทธิผลคุมคา โดย
สวนใหญแลวระบบการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลนั้นไดรับเงินสนับสนุนจากเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตนั่นเอง การจำกัดการเขาถึงอาจทำใหมีโอกาสจำหนายแบบ 
ผิดกฎหมายเพ่ิมขึ้นควบคูกันไป เชน การลักลอบขายหลังเวลาอนุญาต แตหากไมมีการ
ผลิตสุราพ้ืนบานหรือตลาดก่ึงผิดกฎหมายแลว ปญหาดังกลาวยังสามารถจำกัดดวยความ
พยายามกำกับควบคุมท่ีไมมากนัก แตหากมีในกรณีท่ีมีตลาดก่ึงผิดกฎหมายหรือตลาดมืด
ขนาดใหญนั้น แนนอนวาการควบคุมโดยระบบการออกใบอนุญาตอาจมีการแขงขัน 
เพิ่มขึ้นจากตลาดทางเลือกอื่นน้ี ปจจัยเหลาน้ีควรนำมาพิจารณาในการจัดทำนโยบาย
ดวย 

5.2 ราคาแอลกอฮอลและภาษี 

คณะกรรมการฯ ไดทบทวนหลักฐานท่ีแสดงวา โดยท่ัวไปแลวผูดื่มตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเชนเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ หากปจจัย
อื่นคงท่ีการเพ่ิมขึ้นของราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจะนำไปสูการลดลงของการบริโภคและ
ลดความสูญเสียจากแอลกอฮอล แมในประเทศที่มีรายไดสูงหลายประเทศ ความตองการ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมักไมคอยเปลี่ยนแปลงตามราคาเชนเดียวกับสินคาอื่นที่การ
เปลี่ยนแปลงราคามีผลทำใหการบริโภคลดลงโดยเปลี่ยนแปลงในสัดสวนท่ีนอยกวาราคา
ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามนอกจากการข้ึนภาษีแอลกอฮอลสามารถใชเปนมาตรการในการ
ลดการบริโภคและอันตรายลงไดแลว ในประเทศสวนใหญรายไดของรัฐบาลจากเงินภาษี
สุรานาจะเพิ่มขึ้นดวย ขอมูลอันจำกัดที่ไดจากประเทศที่มีรายไดต่ำและรายไดปานกลาง
พบวามลีกัษณะของความสมัพันธระหวางราคาและปรมิาณการบรโิภคเชนเดยีวกนัประเทศ
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ทีม่รีายไดสงู โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเศรษฐกิจกำลังเติบโตและรายไดของประชาชนเพ่ิมขึน้ 
การมีตลาดก่ึงผิดกฎหมายหรือตลาดมืดซื้อขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทำใหการพิจารณา
นโยบายภาษีแอลกอฮอลยุงยากขึ้น ในสถานการณเชนนั้น จึงควรพยายามนำตลาด 
กึ่งผิดกฎหมายและตลาดมืดเขามาอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลควบคูไปกับมาตรการ
ทางภาษี 

คณะกรรมการฯ พบวาการขึน้ลงราคาของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลชนดิตางๆ ในแตละประเทศ
และแตละชวงเวลานั้นไมมีรูปแบบตายตัว เมื่อเปรียบเทียบการข้ึนลงราคาของเบียร สุรา
และไวนพบวา เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมด่ืมตามวัฒนธรรมหรือเปนท่ีนิยมของตลาดมีการเปล่ียนแปลง
ราคานอยกวาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีเปนท่ีนิยมนอยกวา การตอบสนองหรือหาวิธีทดแทน
ของผูดื่มตอการเปล่ียนแปลงราคาน้ันมีความซับซอนขึ้นอยูกับโอกาสท่ีจะหาเคร่ืองด่ืม
ชนิดอื่นมาทดแทนได (35) ผูดื่มมักจะหันไปดื่มเครื่องดื่มท่ีแพงขึ้นหากราคาเปรียบเทียบ
ถูกลง แมวาจะเปนเคร่ืองด่ืมประเภทเดียวกันหรือเคร่ืองด่ืมคนละประเภท หากราคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นผูบริโภคก็จะลดปริมาณการดื่มโดยรวมลง แตหันไปดื่ม
เครื่องดื่มที่มีราคาถูกกวาแทน ผูดื่มหนักมักจะซ้ือเครื่องดื่มประเภทที่เขาชื่นชอบที่ราคา
ถูกกวา การศึกษาเรื่องการขึ้นลงราคายังแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการตอบ
สนองตอราคาเม่ือเวลาผานไปอีกดวย โดยผลกระทบของการข้ึนราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
จะไดผลชัดเจนในระยะยาวมากกวาเกิดขึ้นทันทีทันใด ซึ่งจากแงมุมเชิงนโยบายสาธารณะ
แลวผลกระทบระยะยาวยอมมีความสำคัญกวา 

มีหลักฐานแสดงวาผูดื่มวัยหนุมสาวคอนขางไวตอการเปลี่ยนแปลงราคา (36) นโยบาย
การข้ึนราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนัน้สามารถลดสัดสวนของผูดืม่วัยหนุมสาวท่ีดืม่หนักลง 
ลดจำนวนผูดืม่วยัรุนทีอ่ายไุมถงึเกณฑ และลดการด่ืมหนกัในแตละคร้ังลงได ราคาท่ีสงูขึน้
ยังสามารถชะลอความต้ังใจที่จะเริ่มด่ืมในกลุมเด็กวัยรุน และชะลอการกาวหนาไปสู 
การดื่มปริมาณมากขึ้นอีกดวย 

ในขณะท่ีผูดื่มหนักบางคร้ังถูกเขาใจวามักไดรับผลกระทบนอยจากการปรับเปล่ียนราคา 
แตคณะกรรมการฯ กลบัพบหลกัฐานทีไ่มสนบัสนนุความเชือ่ดงักลาว นัน่คอื ราคาทีส่งูขึน้
สงผลกระทบตอปริมาณการด่ืมของผูด่ืมท้ังความถ่ีบอยและการด่ืมหนัก ขอมูลน้ีสนับสนุน 
ดวยหลักฐานมากมายท่ีแสดงผลกระทบของราคาตออันตรายท่ีเกิดจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
และมีผลใหการด่ืมหนักลดลงอีกดวย (34) ผลการทดสอบตามธรรมชาติที่เกดิขึ้นในยุโรป
เมื่อเร็วๆ นี้เปนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลจากสนธิสัญญาทางการคาที่ทำใหราคาและ
ภาษีเครื่องด่ืมแอลกอฮอลลดต่ำลง ดังนั้นยอดการจำหนายและการบริโภคแอลกอฮอล 
จึงไดเพ่ิมขึ้น (37) ในบางรัฐบาลของยุโรปไดกำหนดใหมีภาษีพิเศษสำหรับเครื่องดื่มผสม
รสหวานท่ีมแีอลกอฮอลเพือ่ตอบโตกบัการด่ืมของเยาวชนท่ีเพิม่สงูขึน้ (38) ทำใหยอดขาย
และปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีลดลง 

คณะกรรมการฯ มองวาภาษีแอลกอฮอลเปนมาตรการที่มีประสิทธิผลคุมคาในการ 
ลดปญหาจากแอลกอฮอลและเปนมาตรการที่ชอบดวยเหตุผลในการชดเชยคาเสียหาย



28

อันเกิดจากอันตรายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีอัตราการ
ดื่มแบบอันตรายอยูในระดับที่สูง ภาษีดูเหมือนเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิผลคุมคาใน
การลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวานโยบายแอลกอฮอลอื่นๆ ถึงแมวาการ
ขึน้ภาษีจะเปนวธิทีีไ่ดผลแตกอ็าจไมใชทางเลือกอนัแรกสำหรับประเทศท่ีมรีะดบัปญหาต่ำ 
ซึ่งการดำเนินการตอกลุมเปาหมายโดยตรงเฉพาะจะมีประสิทธิผลคุมคามากกวา 
อยางไรก็ตามในประเทศเหลานี้เองราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ลดลงหรือรายไดเหลือ
จายที่เพ่ิมขึ้นก็สามารถลดประสิทธิผลของมาตรการเหลานี้ไดเชนกัน 

ผลของการขึ้นภาษีแอลกอฮอลอาจนอยลงไดจากการผลิตสุราเถ่ือน การหลบเลี่ยงภาษี
และการลักลอบจำหนายผิดกฎหมาย การขายของหนีภาษีและการซ้ือจากตางประเทศ
โดยไมเสียภาษี ซึ่งหากประเทศเพื่อนบานมีอัตราภาษีที่ต่ำกวาและแนวชายแดนมีความ
หละหลวม รัฐบาลจำตองพิจารณาประเด็นเหลานี้ในการตัดสินใจดำเนินการนโยบาย
ดานภาษี ในสถานการณเชนนี้มีขอถกเถียงกันอยางมากในการนำหลักของความสัมพันธ
ระหวางประเทศที่แตละประเทศยอมรับและไมเขาแทรกแซงนโยบายแอลกอฮอลของ
ประเทศอ่ืน 

ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงสรุปวามาตรการดานภาษีและราคาน้ันเปนกลไกสำคัญในการ
ลดความตองการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและระดับปญหาจากแอลกอฮอล 

5.3 การควบคุมการจำหนายแอลกอฮอล 

การหามจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยเด็ดขาดมใีนหลายประเทศทีป่ระชากรสวนใหญ
เปนมุสลิมหรือชุมชนที่มีประชากรชนเผาดั้งเดิม ยังมีอีกหลายแหงที่มีการหาม 
เฉพาะสำหรับบางสถานที่ บางสถานการณหรือบางสถานภาพ ตัวอยางเชน ในหลาย
ประเทศ มีการหามด่ืมในสวนสาธารณะหรือทองถนน เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย
สำหรับครอบครัวและผูอาศัยในพ้ืนท่ี การหามดื่มในบางสถานการณ เชน ขณะทำงาน 
ก็เปนสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยท่ัวไป 

การกำหนดอายุขั้นต่ำในการซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอลก็เปนอีกหนึ่งมาตรการที่ใชกันมาก
ที่สุดในการควบคุมการจำหนายแอลกอฮอล มีหลักฐานชัดเจนแสดงถึงผลของกฎหมายที่
จำกัดอายุขั้นต่ำในการซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตัวอยางเชน การลดอุบัติเหตุจากการดื่ม
แลวขับลงไดอยางชัดเจนและผลตออีกหลายตัวชี้วัด (34) การจำกัดอายุขั้นต่ำในการซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผลกระทบตอทั้งความถ่ีและสถานการณการด่ืม ถึงแมวาจะมีผล
นอยตออายุที่เริ่มดื่มครั้งแรกก็ตาม 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ย้ำวาประสิทธิผลของการหามจำหนายแกผูซื้อที่อายุ 
ต่ำกวาที่กำหนดนั้นขึ้นอยูกับความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย วิธีการควบคุมผูขาย
อยางมีประสิทธิผลคุมคาสูงสุดโดยการใหผูขายท่ีรักษาประวัติการคาของตนเองให 
ไมผิดกฎหมายจะสามารถรักษาสิทธิการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดตอไป 
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5.4 การกำหนดสภาพแวดลอมของการด่ืม 

การดื่มสงผลตอสุขภาพหรือความสูญเสียทางสังคมมักเกิดจากหรือเปนผลจากสภาพ
แวดลอมทางกายภาพและทางสังคม ทั้งสภาพแวดลอมขณะท่ีดื่มและสภาวะภายใตฤทธิ์
ของแอลกอฮอล การปรับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดื่มท่ีอาจชวยลดอันตรายจาก
การดื่มลงเปนวิธีการหนึ่งที่ใชกันบอยในการกำหนดนโยบาย การปรับสภาพแวดลอม
การดื่มในที่สาธารณะมีหลากหลาย ไดมีการนำไปใชทั้งอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการในหลากหลายท่ี เชน การใชแกวด่ืมท่ีไมสามารถใชเปนอาวุธได สถานท่ีออกแบบ
อยางปลอดภัย และการจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพื่อลดความรุนแรงที่อาจเกิด
ขึ้นได หลักสำคัญที่ไดรับการเนนย้ำคือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานเสิรฟ 
พนักงานเฝาประตูและรักษาความปลอดภัยดวยวิธีการตางๆ เม่ือกอนนี้มักเนนความ
รวมมือดวยการสมัครใจของการจัดการและพนักงาน และเห็นไดชัดแลววามาตรการ 
ดังกลาวจะมีประสิทธิผลไดก็ตอเมื่อมีการสนับสนุนจากนโยบายของรานในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน และที่สำคัญท่ีสุดคือการบังคับใชกฎหมายโดยตำรวจหรือพนักงาน
ตรวจการออกใบอนุญาตจำหนายสุรา (34) ทั้งการบังคับทางกฎหมายและนโยบาย 
ของราน “โครงการพนักงานท่ีมีความรับผิดชอบ” ซึ่งพนักงานเสิรฟไดรับการฝกอบรม 
ที่จะปฏิเสธการใหบริการแอลกอฮอลแกลูกคาที่เมาหรืออายุต่ำกวากำหนดน้ัน พบวามี
การศึกษาวิจัยสองสามช้ินแสดงใหเห็นวามีประสิทธิผลในการลดการเมาแลวขับหรือ 
ลดความรุนแรงลงได 

คณะกรรมการฯ สรุปวาปญหาสามารถลดทอนลงไดดวยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม
ของการดื่ม เชน การเมาแลวขับ และความรุนแรงที่มักทำใหผูอื่นไดรับอันตราย แงมุมนี้
ทำใหนโยบายมีความสำคัญและนาสนใจ แตคณะกรรมการฯ ยังไดสรุปอีกวาจะไมเกิด
ประโยชนในการนำไปใชหากไมไดรับการสนับสนุนจากการบังคับใชกฎหมายที่เชื่อถือได
ซึ่งตองอาศัยทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

5.5 การควบคุมการตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

คณะกรรมการฯ ไดเนนย้ำถึงความสำคัญของการตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในฐานะ 
ที่เปนประเด็นหนึ่งทางสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหเด็กและเยาวชนไดพบเห็น
ขอความโฆษณาเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและตราสินคาซึ่งเปนประเด็นท่ีมีความ
สำคัญเชิงนโยบายมากขึ้น โดยมีการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานการโฆษณา 
ที่สลับซับซอนขึ้นตามส่ือหลักๆ แลวยังใชการสงเสริมโดยเช่ือมโยงตราสินคาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเขากับกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมดวยการเปนผูสนับสนุนทุนและ 
วางสินคา และโดยการทำการตลาดทางตรงดวยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน อินเตอรเน็ต 
พอดแคสติ้ง และโทรศัพทมือถือ 

ถึงแมวาการศึกษาทางเศรษฐมิติเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการโฆษณาและการ
บริโภคแอลกอฮอลที่ผานมาพบวามีผลทั้งสองทาง คณะกรรมการฯ แสดงถึงผลการศึกษา
ในระยะหลังนี้ที่ใชระเบียบวิธีการซับซอนวามีผลกระทบจากโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ตอพฤติกรรม (39) หลักฐานท่ีชัดเจนท่ีสุดมาจากงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาแบบติดตาม
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ระยะยาวถึงผลกระทบของรูปแบบการทำตลาดท่ีหลากหลาย - เชน เหน็โฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลทางสื่อพื้นฐานทั่วไปตลอดจนถึงการแสดงใหเห็นเปนเนื้อหาภาพยนตร หรือ
สินคาอื่นที่ใชตราสินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล – ที่แมพบวามีผลกระทบเล็กนอยแตชัดเจน
ทั้งในกลุมดื่มวัยหนุมสาวและกลุมดื่มหนัก (40, 41) ยิ่งกวานั้นการพบเห็นโฆษณามีผล
สะสม และในตลาดที่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมากก็มีแนวโนมที่กลุม
หนุมสาวจะเพ่ิมปริมาณการด่ืมขึ้นเร่ือยๆ เม่ืออายุประมาณย่ีสิบหาป ในขณะท่ีมีการด่ืม
ลดลงในกลุมหนุมสาวท่ีพบเห็นโฆษณานอยกวา ขอคนพบผลกระทบจากโฆษณา 
ตอพฤติกรรมของกลุมหนุมสาวนี้สอดคลองกับผลการศึกษาการสูบบุหรี่ของหนุมสาว 
และการชอบกินอาหารของเด็ก (42, 43)  

ในบางเขตการปกครองมีการพึ่งพา “การควบคุมกันเอง (self-regulation)” โดยเปน
ระบบสมัครใจท่ีดำเนินการโดยบริษัทท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล (เชน การ
โฆษณา สื่อ และผูผลิตแอลกอฮอล) มาตรการเชนนี้กำลังไดรับการสนับสนุนวาเปน
มาตรการที่เหมาะสมที่สุด (44) คณะกรรมการฯ พิจารณาวาระบบสมัครใจนี้ไมสามารถ
ปองกันการทำการตลาดที่มีผลตอเยาวชนได และการควบคุมกันเองนั้นจะไดผลก็ตอเม่ือ
มีการควบคุมและเชื่อถือไดอยางจริงจังของรัฐบาล (45) คณะกรรมการฯ สรุปวา หากวา
กระบวนการอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณาแอลกอฮอลไมไดอยูภายใตกรอบทาง
กฎหมายและการติดตามกำกับโดยหนวยงานของรัฐแลว รัฐบาลจะพบวาการยอมใหใช
ระบบควบคุมกันเองโดยภาคอุตสาหกรรมอาจเกิดผลสูญเสียตอนโยบายควบคุมการ
ตลาดของผลิตภัณฑที่มีผลเสียรายแรงตอสาธารณสุข 

5.6 มาตรการตอตานการดื่มแลวขับรถ 

มาตรการเพื่อลดเหตุจากการดื่มแลวขับนั้น ไดรับการศึกษาวิจัยเพื่อลดปญหาการดื่มสุรา
มากท่ีสุดเร่ืองหน่ึง ในขณะท่ีมาตรการอ่ืนๆ เชน กฎหมายกำหนดอายุผูด่ืม หรือโปรแกรม
การฝกอบรมพนักงานบริการเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายนั้นก็มีประสิทธิผลในการลดเหตุ
จากการด่ืมแลวขบั และถือไดวาเปนมาตรการตอตานการดืม่แลวขบัอกีดวย ในทางกลบักนั
ตองยอมรับวาในสังคมท่ีมีรายไดนอย มีการบาดเจ็บจากคนเมาท่ีเดินตามทองถนน
มากกวาคนที่ขับรถหรือผูโดยสาร ดังนั้นแมวาจะจัดการเรื่องดื่มแลวขับไดผลดีเพียงใด 
ก็ไมสามารถครอบคลุมการบาดเจ็บทางการจราจรในสวนท่ีสำคัญ 

การกำหนดระดับของแอลกอฮอลสูงสุดในเลือดที่อนุญาตใหขับรถไดนั้น เปนมาตรการ
ตอตานการด่ืมแลวขบัท่ีกำหนดไวชดัเจนและใชกนัแพรหลาย ตลอดเวลาหลายปทีผ่านมา 
ระดับสูงสุดที่กำหนดดังกลาวไดถูกลดต่ำลงในบางประเทศจนถึงศูนยหรือ 0.2 กรัม/ 
100 มิลลิลิตรในหลายประเทศ และ 0.5 กรัม/100 มิลลิลิตรหรือต่ำกวาในประเทศ 
สวนใหญของยุโรป มีหลักฐานยืนยันวาอยางนอยในประเทศท่ีร่ำรวย การกำหนดระดับ
ของแอลกอฮอลสูงสุดในเลือดท่ีอนุญาตใหขับรถและการลดระดับลงมีประสิทธิผลในการ
ลดตนเหตุจากการด่ืมแลวขับ และมีหลักฐานยืนยันอีกวาท้ังการสุมตรวจวัดแอลกอฮอล
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ทางลมหายใจที่ตำรวจสุมหยุดรถเพื่อตรวจระดับแอลกอฮอล และจุดตรวจการเมาสุรา 
ที่รถทุกคันจะถูกหยุดและคนขับที่สงสัยวาจะเมาสุราจะถูกตรวจลมหายใจน้ัน สามารถลด
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการด่ืมสุราได มาตรการอ่ืนท่ีมีประสิทธิผลท่ีคณะกรรมการฯ 
กลาวถึง เชน การกำหนดระดับแอลกอฮอลในเลือดใหต่ำลง (จนถึงระดับศูนย) สำหรับ
เยาวชนและคนขับมือใหม การพักใชใบอนุญาตขับขี่หากผูขับมีระดับแอลกอฮอลเกิน
กำหนด (โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบกฎหมายท่ีการดำเนินคดีลาชาหรืออาจรอดตัว 
ในการสูคดโีดยความสามารถของทนาย) และสำหรบัผูกระทำผดิซำ้กใ็หมกีารบงัคับบำบดั
และใหใชระบบล็อคการติดเคร่ืองหากพบวามีระดับแอลกอฮอลในลมหายใจเกินกำหนด 

ในบางสังคมที่มีรายไดสูง การดำเนินมาตรการตอตานการด่ืมที่มีประสิทธิผลระยะหน่ึง
พบวา สามารถลดอัตราการเกิดเหตุจากการขับรถขณะเมาสุราไดอยางชัดเจน (46) การ
ดำเนินมาตรการตอตานท่ีหลากหลายน้ันแสดงวามีแรงผลักดันทางสังคมและการเมืองสูง
ในการใชวธิกีารเชิงรกุเชนน้ี ในทางกลับกนัประสบการณทีพ่บเสมอคือการรับวธิกีารน้ีเอง 
ก็เปนการเสริมแรงผลักทางสังคมดวยเชนกัน คณะกรรมการฯ ไดทบทวนขอมูล 
ในอดีตวามาตรการการตอตานการเมาแลวขับนั้นเปนการเสนอบทเรียนท่ีสำคัญใหแก
ความกาวหนาของการดำเนินในมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือลดอัตราการเกิดปญหาท่ีสัมพันธ 
กับการดื่มสุรา 

5.7 การศกึษาและการรณรงค 

แนวทางในการใหการศึกษาและการรณรงคในประชาชนเรื่องแอลกอฮอลนั้น ใชโดยมี
เจตนาเพ่ือลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากแอลกอฮอล ซึ่งดำเนินการโดยการใหการศึกษาแก
เยาวชนในหองเรียน; การรณรงคใหขอมูลขาวสารทางสื่อสารมวลชน รวมทั้งการใชสื่อ
ตอบโตทางอินเตอรเน็ท และการเผยแพรคูมือแนวทางการดื่มแบบเส่ียงต่ำ; การติดฉลาก
บอกปรมิาณตามหนวยดืม่มาตรฐาน (standard drink) และคำเตอืนบนผลติภณัฑเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล; กิจกรรมในโรงเรียนที่เปนสวนหนึ่งของการริเริ่มโดยโรงเรียนและครอบครัว 
และเปนสวนหนึง่ของโครงการกิจกรรมชมุชน; และการรเิริม่โดยชมุชนท่ีมุงทาทายคานิยม 
ที่เกี่ยวกับการดื่มและจำหนายจายแจกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาวา ถึงแมวาการใหขอมูลขาวสารและชักชวนเปนวิธีการ 
ที่นาสนใจในการลดอันตรายจากแอลกอฮอลโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน แตโดย
ทฤษฎีและหลักฐานพบวา ไมนาจะเปล่ียนพฤติกรรมไดโดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวะแวดลอม 
ที่เต็มไปดวยการแขงขันนำเสนอขาวสารการตลาดและคานิยมทางสังคมท่ีสงเสริมการด่ืม
และการหาซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทำไดงาย 

คณะกรรมการฯ ไดแสดงถึงผลการทบทวนอยางเปนระบบท่ีตีพิมพการประเมินผลโครงการ
ใหการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือลดอันตรายจากแอลกอฮอล (เชน 47) และสรุปวาผลการ
ประเมินไมสนับสนุนวาการใหการศึกษาในชั้นเรียนเปนวิธีที่ไดผลในการลดอันตรายจาก
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แอลกอฮอล ถึงแมวามีหลักฐานแสดงถึงการมีความรูเกี่ยวกับแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นและ 
ปรับทัศนคติใหดีขึ้นก็ตาม แตไมพบหลักฐานถึงผลตอพฤติกรรมที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการฯ พบวาโดยท่ัวไปแลวการรณรงคดานขาวสารสาธารณะไมสามารถตอสู
กับขาวสารดานสงเสริมการด่ืมท่ีมีคุณภาพและแสดงใหเห็นในส่ือบอยกวามาก คณะกรรมการฯ
ยังพบอีกวา การโฆษณาตอตานซ่ึงเปนการรณรงครูปแบบหน่ึงท่ีใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
ผลกระทบและธุรกิจที่สนับสนุนเพ่ือลดความดึงดูดและการบริโภคแอลกอฮอลลงกลับได
ผลทีย่งัไมสามารถสรุปได อยางไรกด็คีณะกรรมการฯ หมายเหตุไววามหีลักฐานบางอยาง 
ที่แสดงถึงผลกระทบของการรณรงคทางสื่อสารมวลชนในการลดการดื่มแลวขับรถ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตปกครองท่ีมีนโยบายด่ืมแลวขับที่เขมแข็งแลว (48) ในขณะท่ีมี
การเผยแพรคูมือแนวทางการดื่มแบบเส่ียงต่ำในหลายประเทศแตยังไมมีการประเมินผล
วาคูมือนี้มีผลกระทบอยางไรตออันตรายท่ีเกิดจากแอลกอฮอล 

ผลจากการวิจัยประเมินผลการบังคับใหมีคำเตือนสุขภาพบนภาชนะบรรจุเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลนั้น ยังไมสามารถบอกไดวาลดพฤติกรรมการดื่มลงไดดวยตัวเอง (34) อาจมี
ตัวแปรแทรกบางตัวท่ีมีผลกระทบ เชน ความตั้งใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม  
(สัมพันธกับสถานการณที่เพิ่มความเส่ียง เชน ดื่มแลวขับรถ) พูดคุยถึงการด่ืมของตน 
หรือมีผูอื่นเห็นพฤติกรรมดื่มแบบเสี่ยงแลวตั้งใจหามปราม คณะกรรมการฯ หมายเหตุไว
วาขอคนพบน้ีตรงขามกับหลักฐานเกี่ยวกับบุหรี่ที่มีหลักฐานวามีผลกระทบ แตทั้งนี้ทั้งนั้น
อาจข้ึนอยูกับประเภทของฉลากเตือนซึ่งเปนภาพและมีขนาดใหญมากข้ึนบนซองบุหรี่ 
และมขีอความตางๆ สบัเปล่ียนหมนุเวยีนในการเตอืนทำใหมผีลตอพฤตกิรรมของผูสบูได 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาวา มีหลักฐานสนับสนุนการผสมผสานการดำเนินการ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนท้ังนี้เพราะมาตรการของชุมชนสามารถลดการเขาถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลของเยาวชนได (34) องคประกอบที่สำคัญของกิจกรรมชุมชนที่แสดงใหเห็น
วามีผลตอการดื่มของเยาวชนและอันตรายจากแอลกอฮอล เชน อุบัติเหตุจราจรหรือ
ความรุนแรง คือการรณรงคทางส่ือสารมวลชน การรณรงคทางส่ือสามารถใหความรู 
แกสาธารณชนและผูมีสวนไดเสียสำคัญในชุมชน สงผลใหเพิ่มความสนใจตอปญหา
แอลกอฮอลในวาระทางการเมืองหรือทางสังคม วิธีนี้สามารถทำใหเกิดการปรับเปลี่ยน
กรอบแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดจากแอลกอฮอลโดยการประสานงานการแกไข
โดยภาคสวนที่เกี่ยวของเชน สาธารณสุข ผูบังคับใชกฎหมาย องคกรพัฒนาเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (49) 

คณะกรรมการฯ พบวายังมีอีกแนวทางหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมชุมชนในประเทศที่มี
รายไดต่ำท่ีสามารถขับเคล่ือนสังคมและทัศนคติของประชาชนตอปจจัยในชุมชนท่ีทำใหมี
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การบริโภคแอลกอฮอลและปญหาท่ีตามมาเพ่ิมขึ้น ตัวอยางเชน ชุมชนยกปจจัยที่มี 
ผลกระทบจากแอลกอฮอลรวมไปถึงตอตานภาพลักษณที่ดึงดูดของแอลกอฮอลและ 
การดื่ม ลดการใชวิธีใหสิ่งจูงใจอยางไมชอบธรรมตอผูดื่ม เพิ่มความตระหนักแกทุกคนใน
เรื่องลักษณะและขนาดของผลกระทบทางสุขภาพและสังคม ใหตระหนักและตอสูกับ
อิทธิพลในการสงเสริมการด่ืม สงเสริมใหมีการหยุดด่ืมหรือลดการด่ืมหรือปรับเปล่ียน 
รูปแบบของการด่ืมตามความเหมาะสม และควรสงเสริมใหมีการนำไปกำหนดเปนนโยบาย 
ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับสูงขึ้นไป (50) 

5.8 การจัดการระยะแรกและบริการบำบัดรักษา 

คณะกรรมการฯ เห็นวาการจัดการระยะแรกและการบำบัดรักษาผูมีความผิดปกติพฤติกรรม
ดื่มสุรานั้นมีจุดมุงหมายสามประการท่ีตองบรรลุคือ เพื่อมนุษยธรรมในการท่ีลดความ
ทุกขทรมานของมนุษย; เพ่ือลดการบริโภคและอันตรายจากแอลกอฮอลท่ีเกิดกับประชาชน; 
และเพื่อลดคาใชจายการดูแลสุขภาพที่มีปญหาจากแอลกอฮอล คนที่ดื่มมากเกินไปนั้น
กอใหเกิดภาระมากเกินไปตอสุขภาพ ตอบริการสังคมและระบบยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับคนที่ดื่มนอยหรือคนที่ไมดื่มเลย นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุของความสูญเสียทางออม
จากการด่ืมมากเกินไป รวมทั้งอันตรายตอครอบครัวและปญหาในที่ทำงานดวย 

คณะกรรมการฯ พบวาในประเทศสวนใหญ ประชากรที่แสวงหาหรือตองการการบำบัด
รักษาน้ันมีความหลากหลายในความรุนแรงของปญหา รวมไปถึงปญหาโรครวมท้ังทาง
กายและจิตใจ ดังน้ันการบำบัดท่ีหลากหลายจึงเปนส่ิงจำเปนในการใหบริการแกประชากร
ตามความตองการในหลากหลายรูปแบบ นับตั้งแตการบำบัดแบบสั้นในระดับปฐมภูมิ 
ไปจนถึงการบำบัดแบบเขมขนในสถานบริการเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

คณะกรรมการฯ พบวามีหลักฐานมากมายจากระบบบริการสุขภาพที่หลากหลายในแตละ
ประเทศที่แสดงประสิทธิผลและประสิทธิผลคุมคาในการฉวยโอกาสคัดกรองปญหาการ
ดื่มสุราและใหการบำบัดแบบสั้นแกผูดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตรายที่ไมไดติดสุรา
รุนแรง (51) หลักฐานเทคโนโลยีดังกลาวไดเผยแพรไปท่ัวโลก และในปจจุบันมีการนำไป
ใชและประเมินผลโปรแกรมทั้งในประเทศรายไดสูงและรายไดต่ำ (52) คณะกรรมการฯ 
ไดใหความเห็นวาบทบาทขององคการอนามัยโลกท่ีผานมาหลายปในการพยายามหาความ
รวมมือระหวางประเทศผานการทดลองใชและสงเสริมกิจกรรมดังกลาวผานการสนับสนุน
โครงการคนหาและจัดการปญหาจากแอลกอฮอล (Project on Identification and 
Management of Alcohol-Related Problems) (53) คณะกรรมการฯ พิจารณาวาหาก
โปรแกรมดงักลาวมกีารนำไปใชในระบบบรกิารสขุภาพระดบัประเทศหรอืระดับทองถิน่แลว 
จะเห็นผลกระทบชัดเจนตอผูที่ดื่มหนักในกลุมประชาชนท่ัวไป คณะกรรมการฯ  
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ยังพบวาการดำเนินการตามโปรแกรมดังกลาวไมใชเรื่องงาย และจะตองมีการแสดงถึง
ประสิทธิผลของการดำเนินการดวย (54) 

คณะกรรมการฯ พบวาสำหรับประชาชนที่มีปญหาติดสุรารุนแรงและปญหาอื่นรวมดวย
หากใหบริการบำบัดเฉพาะทางท่ีหลากหลายควรไดรับการประเมินผลดวย ไดแก  
การบำบัดเชิงพฤติกรรม เชิงสังคมจิตวิทยา และเภสัชบำบัด ในระดับความเขมขนตางๆ 
กัน ทั้งที่ทำในชุมชน และในสถานพยาบาล คณะกรรมการฯ แสดงหลักฐานวาผูที่ไดรับ
การบำบัดรักษาเหลาน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อไดรับในจังหวะเวลาที่เหมาะสม มีผลลัพธ
ที่ดีกวาท่ีไมไดรับการบำบัด (55) ยิ่งกวานั้นสำหรับผูปวยโดยเฉลี่ยแลว ไมวาจะเปนการ
บำบัดดวยความเขมขน วิธีการหรือรูปแบบบริการใดก็ตาม ก็ใหประสิทธิผลท่ีไมแตกตาง
กันมากนัก อยางไรก็ตามคณะกรรมการฯ สรุปวา สำหรับผูปวยท่ีซับซอนหรือมีขอจำกัด 
ในการชวยเหลือจากชุมชนมักจะตองการวิธีการแกไขที่เขมขนกวา (56) คณะกรรมการฯ 
ยังไดย้ำถึงความสำคัญของนโยบายการบำบัดอยางเพียงพอและการมีบริการที่ไมสราง
ตราบาปและปกปองความลับสวนตัวของผูที่มีความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุรา 

ในขณะที่มีหลักฐานสนับสนุนวาการลงทุนใหบริการเฉพาะทางในหลายประเทศที่มีความ
ชุกของปญหาสุราสูงจะสามารถประหยัดคาใชจายใหประเทศได แตในประเทศที่มีอัตรา
ความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุราต่ำในประชากรแลว การบำบัดแบบสั้นก็อาจเปนวิธีที่
มีประสิทธิผลคุมคามากกวา การชวยเหลือระหวางองคกรมีอยูทั่วโลกและไดรับการ
ประเมินดวยการศึกษาวิจัยจำนวนหนึ่ง ผลการศึกษาพบวาเกิดผลลัพธเพิ่มขึ้นอยางมาก
หากบริการที่ใหโดยองคกรที่รวมมือกันไดผสมผสานกับบริการบำบัดรักษาพ้ืนฐาน และ
องคกรเหลานั้นอาจชวยสนับสนุนใหคงการหยุดดื่มระยะยาวได (57) 

5.9 บทสรุปกลยุทธที่มีประสิทธิผลในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล 

ปจจุบันนี้มีหลักฐานมากมายท่ีสนับสนุนประสิทธิผลของมาตรการตางๆ ในการลดอัตรา
การเกดิปญหาจากแอลกอฮอล แตนาเสยีดายทีห่ลกัฐานสวนใหญมาจากประเทศทีม่รีายได
สูงที่ซึ่งปญหาจากแอลกอฮอลเปนที่ตระหนักดีอยูแลว เปนประเด็นทางสาธารณสุขและ
สังคม และมีการวิจัยทางสังคมและประเมินผลเพื่อเปนขอมูลเชิงนโยบายตามปกติ  
คณะกรรมการฯ ไดเนนความสำคัญของอคติจากการใชขอมูลดังกลาวและเนนย้ำถึงความ
จำเปนในการยอมรับหลักการวา เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแอลกอฮอล 
จำเปนตองมีการกันงบประมาณสวนหนึ่งไวเพื่อการประเมินผลกระทบดวยเสมอ 

แมวามีขอจำกัด แตก็มีหลักฐานเพียงพอท่ีจะชวยแยกแยะไดวามาตรการใดท่ีมีประสิทธิผล 
โดยทั่วไปแลวผลการวิจัยชี้วาสภาพการณของการมีแอลกอฮอลจำหนาย-เม่ือใดและ
สถานการณใดท่ีมีแอลกอฮอล-สามารถสงผลกระทบตออัตราการเกิดปญหาจาก 
แอลกอฮอลได กฎหมายเฉพาะควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและระบบการขออนุญาต 
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ไดรับการพิสูจนแลววามีประโยชนในหลากหลายสภาพสังคมวัฒนธรรม ประสิทธิผลของ
ระบบดังกลาวรวมถึงการจำกัดความหนาแนนของแหลงจำหนายและจำนวนชั่วโมง 
ที่อนุญาตใหจำหนาย การหามจำหนายแกผูที่มีอายุต่ำกวาที่กำหนดและแกผูที่เมาสุรา 
ก็นับวาเปนมาตรการท่ีใชกันมากและมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย 
ก็สำคัญ อัตราภาษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่สูงก็ไดรับการพิสูจนแลววาเปนมาตรการท่ีมี
ประสิทธิผลในการควบคุมระดับของปญหาจากแอลกอฮอล นอกจากภาษีแอลกอฮอล 
จะมีบทบาทอยางอ่ืนตอรัฐบาลแลว ก็ยังถือวาเปนมาตรการทางสาธารณสุขเชนกัน 
ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของนโยบายแอลกอฮอล 

คณะกรรมการฯ สรุปวามีหลักฐานยืนยันชัดเจนสำหรับมาตรการตอตานการดื่มแลวขับ 
ซึ่งแนนอนวารวมถึงการกำหนดระดับแอลกอฮอลในเลือดต่ำสุดในการขับรถ และการ
บังคับใชระบบการสุมตรวจวัดระดับโดยแอลกอฮอลทางลมหายใจหรือการตรวจดวย 
วิธีอื่นที่ทดแทนกัน 

คณะกรรมการฯ สรุปวาการประเมินและบำบัดแบบสั้นในบริการสุขภาพปฐมภูมินั้น 
ไดพิสูจนแลววามีประสิทธิผลในการลดการด่ืมหนักหรือปญหาท่ีเกิดจากแอลกอฮอล 
ในหลากหลายสภาพสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันได คณะกรรมการฯ ไดแนะนำวาการ
พัฒนาตอไปควรมุงเนนในโครงการสาธิตท่ีแสดงใหเห็นวามาตรการอยางไรจึงจะสามารถ
ดำเนินการไดอยางตอเน่ืองในระบบบริการสาธารณสุขท่ีแตกตาง ทายท่ีสุดคณะกรรมการฯ 
ไดเนนย้ำถึงความจำเปนที่จะตองมีนโยบายบำบัดรักษาอยางเพียงพอเพื่อใหมั่นใจไดวา 
ผูที่มีความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุราสามารถเขาถึงบริการบำบัดรักษาดวยวิธีที่มี
หลักฐานสนับสนุนและเขาถึงบริการชุมชนดวย 

6. ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¹âÂºÒÂáÍÅ¡ÍÎÍÅ� 
คณะกรรมการฯ มองวาเปาหมายหลักของนโยบายแอลกอฮอลเปนการสงเสริมการ
สาธารณสุขและสังคมที่เปนสุข นอกจากนี้นโยบายยังสามารถขัดขวางการตลาดโดย
กีดกันเด็กไมใหดื่มสุรา ปกปองประชาชนที่ไมดื่มจากอันตรายที่เกิดจากแอลกอฮอล และ
ใหขอมูลขาวสารผลกระทบของแอลกอฮอลแกผูดื่มทั้งหมด ในขณะที่รัฐบาลไดหันมา
สนใจเร่ืองความไมเทาเทียมทางดานสุขภาพมากข้ึน การลดความเหล่ือมล้ำในปญหา
สุขภาพจากแอลกอฮอลจึงกลายเปนเปาหมายเชิงนโยบายเพิ่มเติมดวย 

ระดับท่ีเหมาะสมของนโยบายแอลกอฮอลนั้นขึ้นอยูกับเปาหมายและความตั้งใจของแตละ
สังคมที่จะยอมรับเครื่องมือนโยบายที่แตกตาง ตัวอยางเชน ความพยายามใดๆ  
ที่จะกำหนดระดับของภาษีสุราที่เหมาะสมน้ันขึ้นอยูกับความม่ันใจในมาตรวัดราคาของ 
ผูด่ืมและผูท่ีไมด่ืม และความแตกตางระหวางราคาของผูด่ืมในระดับรายไดตางๆ นอกจากน้ี
ยังขึ้นอยูกับคานิยมทางสังคมบางอยาง เชนวาเด็กควรจะไดรับการปกปองแคไหน  
และเปาหมายเฉพาะเจาะจงของภาษีคืออะไร เชน อยากใหไดเงินภาษีเพิ่ม หรืออยาก 
จะใหมีการลดภาระโรคท่ีเกิดจากแอลกอฮอลลง 
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นโยบายที่ประสบความสำเร็จมักจะมีลักษณะเฉพาะบางอยางรวมกันอยางหนึ่งก็คือทำให
ผูกำหนดนโยบายรับรูถึง “ความเปนเจาของ (ownership)” ในการเลือกวิธีการปฏิบัติ 
บนฐานท่ีมีขอมูลการวิจัยสนับสนุน นอกจากนี้วัตถุประสงคที่ชัดเจน การวางแผนการ
จัดการ ขอมูลท่ีเหมาะสม และการทบทวนอยางสม่ำเสมอเปนเรื่องที่สำคัญ นโยบายและ
โปรแกรมจำเปนตองคำนึงถึงคานิยมทางวัฒนธรรมและประสบการณในอดีตของประเทศ
ดวย ประการสุดทายสำหรับลักษณะสำคัญของโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จคือความ
สามารถในการดึงหนวยงานในรัฐบาลหลายภาคสวนที่เกี่ยวของกับการดื่มและอันตราย
จากแอลกอฮอลมารวมกันทำงาน 

6.1 การสรางฐานความรูการพัฒนานโยบายแอลกอฮอล 

นโยบายและกิจกรรมทั้งหลายท่ีดำเนินการไปเพื่อปรับปรุงสุขภาพประชาชนนั้นจำเปน
ตองอาศัยฐานความรูที่หนักแนนโดยงานวิจัยและหลักฐานเหลานั้นเปนเครื่องมือที่มีคา
และสำคัญมากที่สุดในสังคม เพื่อวางรากฐานการกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
สาธารณสุข บทบาทของงานวิจัยที่เพิ่มมากข้ึน หมายความวาวงการนักวิจัยควรท่ีจะมี
สวนรวมมากขึ้นในการสรางฐานความรูที่เปนไปตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสังคม
และสามารถปฏิบัติไดจริงเพ่ือใชในการตัดสินใจกำหนดนโยบายแอลกอฮอล 

เพื่อใหเกิดประโยชนในการพิจารณานโยบาย วงการวิชาการจำเปนตองมีกรอบคำถาม
การวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายเพื่อใหไดขอมูลพรอมทันเวลาที่ตองการ ตองดำเนินการ
วิจัยท่ีมีคุณภาพสูง และมีการแปลผลแลวเผยแพรขอมูลไปในลักษณะท่ีสอดคลองกับการ
พิจารณานโยบาย นั่นอาจหมายรวมถึงการนำเสนอขอมูลท่ีเคยมีแลวซ้ำอีกครั้งเมื่อมี
ประเด็นทางนโยบายท่ีเกี่ยวของเกิดขึ้น การทำเชนนี้อยางตอเนื่องอาจเปนไปไดก็ตอเมื่อ
มีการสนับสนุนเงินทุนระยะยาวสำหรับโครงการวิจัยท่ีออกแบบมาเพ่ือดึงดูดใหวงการ
วิจัยในแตละประเทศรวบรวม ประเมิน และแปลขอมูลวิจัยใหสอดคลองกับความตองการ
ของนโยบายแอลกอฮอลของประเทศนั้นๆ 

หนาท่ีความรับผิดชอบในการแปลงานวิจัยเชิงวิชาการไปสูนโยบายท่ีมีประสิทธิผลน้ัน
กระจายอยูในวงกวางตามหนวยงานอันหลากหลายของรัฐบาลและกลุมสาธารณชนท่ี
สนใจ นอกจากน้ียังจำเปนตองมีกลไกเชิงระบบที่จะทำใหมั่นใจวาหลักฐานวิจัยใหมๆ ได
นำไปสูนโยบายและโปรแกรมที่ปฏิบัติจริง ตอจากน้ีควรมีกลไกในการระบุชองวางของ
หลักฐาน ชองวางนี้ควรไดรับการเติมเต็มดวยการวิจัยใหมในดานที่ฐานองคความรูยังมี
ไมเพียงพอ รวมท้ังเพ่ิมการประเมินประสิทธิผลคุมคาของมาตรการดวย ควรมีความ
พยายามพิเศษที่จะพัฒนางานวิจัยเพื่อคาดการณแนวโนมในอนาคต ความตองการ 
และความทาทายในดานนโยบายแอลกอฮอล 

6.2 หนวยงานตางๆ กับนโยบายแอลกอฮอล 

การนำนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติไปปฏิบตันิัน้โดยปกติแลวเปนภารกิจท่ีตองทำรวมกัน
ระหวางหนวยงานหลายภาคสวน เปนท่ียอมรับมากขึ้นวานโยบายจากหนวยงาน 
หลายภาคสวนนอกสาธารณสุขนั้น สามารถลดความรุนแรงของอันตรายจากการด่ืม 
แอลกอฮอลลงได 
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ภาษีแอลกอฮอลไมเพียงแตสามารถลดอันตรายจากแอลกอฮอลเทานั้น ยังสามารถเพิ่ม
รายไดใหแกรัฐบาลอีกดวย ภาษีนั้นสามารถกำหนดไวสูงสุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งยาก 
ที่จะเก็บไดตามนั้น คณะกรรมการฯ ชี้ใหเห็นวาภาษีเหลานี้เปนรายไดที่เพียงพอในการ
สนับสนุนเงินทุนใหแกโปรแกรมสาธารณประโยชนที่สงเสริมความเสมอภาค จากการ
ทบทวนหลักฐาน คณะกรรมการฯ พบวามีสองสถานการณทั่วไปที่การข้ึนภาษีอาจไม
สามารถเพิ่มรายได คือ ถารัฐไมสามารถควบคุมการจำหนายสุราไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะทำใหมีผลกระทบอยางมากจากการหลบเลี่ยงภาษี และถาการบริโภคแอลกอฮอล
เปล่ียนแปลงตามราคาสูงมากอยางไมปกติ แมวาจะไมพบในสภาวะปกติของประเทศ 
ที่มอีัตราภาษีสูง 

ผลประโยชนทางการคาที่สูงนั้นสัมพันธกับการสงเสริมการผลิต การกระจายสินคา การ
ตั้งราคา และการจำหนาย ไมเฉพาะแตผูผลิตและผูขายสงซึ่งมักเปนกิจการขนาดใหญ
เทานัน้ แตยงัรวมผูคาปลกีรายยอยทีจ่ำหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทางบารและรานอาหาร
ตลอดจนจุดจำหนายอื่นๆ อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเริ่มเขามามีบทบาทในดาน
นโยบาย โดยการสนับสนุนเงินแกเครือขายองคกรระดับชาติ ระดับภูมภิาค และระดับโลก 
“ในดานสังคม” ที่เลือกสนับสนุนการริเริ่มงานเชิงปองกัน หรือมุมมองเปนมิตรจาก 
ภาคอุตสาหกรรมตอปญหาแอลกอฮอลและนโยบายแอลกอฮอล และสงเสริมแนวคิดเรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคม (58) คณะกรรมการฯ ไดเตือนใหระวังวาภาคเอกชนไมควร
ทำงานน้ีแทนรัฐบาลซึ่งตองทำหนาที่คุมครองผลประโยชนสาธารณะ อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการฯ ตระหนักวาอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลก็มีบทบาทในการดำเนิน
การนโยบายหรือโปรแกรมบางอยาง ซึ่งรวมถึงการอบรมพนักงานบริการที่เกี่ยวกับการ
จำหนายแอลกอฮอลทั้งหมด เพ่ือใหมั่นใจวามีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ลดการดื่มแบบเปนอันตราย และแนใจไดวาจะไมจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแก 
ผูที่อายุต่ำกวาเกณฑ 

ในฐานะที่เปนผูเชี่ยวชาญในดานการสาธารณสุข บุคลากรสุขภาพทั่วโลกสามารถรับ
บทบาทเปนผูนำในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล ไมเพียงแตโดยการประเมินและ
ใหการดูแลรักษาแบบบูรณาการในผูดื่มแบบเสี่ยงและผูดื่มแบบอันตรายที่เขาสูระบบ
บริการสุขภาพเทานั้น แตยังสามารถเปนปากเปนเสียงในนโยบายแอลกอฮอลอีกดวย  
ผูท่ีสนใจการสาธารณสุขควรไดเขามามีมุมมองแบบครอบคลุมถึงความจำเปนของนโยบาย
แอลกอฮอลตอสังคมโดยรวม เพ่ือที่จะวิเคราะหยุทธศาสตรในภาพกวาง สงเสริมความ
คิดริเริ่มของเครือขายเพื่อใหมีกิจกรรมในผูปฏิบัติที่แตกตางหลากหลายและเปนตัวเรง
การเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้จำเปนตองใหการสาธารณสุขสนใจที่จะตระหนักถึงความ
สำคัญของส่ือสารมวลชนตอการพิจารณานโยบายแอลกอฮอลทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน การท่ีสื่อรายงานประเด็นเฉพาะก็เปนตัวกำหนดวาระ ซึ่งมีอิทธิพลตอผูกำหนด
นโยบายใหรับรูถึงปญหาและความสำคัญของปญหาที่จะเกิดขึ้นตอเนื่อง การรณรงค
เรียกรองผานทางสื่อก็สามารถใชสนับสนุนการปรับความคิดเห็นของประชาชนตอการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายได 
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คณะกรรมการฯ เห็นวาบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO) มีบทบาทสำคัญในการ
พิจารณาและดำเนินกิจกรรมตามนโยบายแอลกอฮอล ในฐานะท่ีเปนสวนสำคัญของ
สังคมยุคใหม NGO สามารถทำใหประชาชนใสใจในประเด็นนโยบายแอลกอฮอลและ
เรื่องที่เกี่ยวของ เปนปากเปนเสียงในการเปล่ียนแปลงและสรางเวทีอภิปรายนโยบาย 
ประเทศท่ีขาดแคลนทรัพยากรมักพ่ึง NGO และกลุมตางๆ เชน กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
กลุมสตรีในการจัดการปญหาจากแอลกอฮอล คณะกรรมการฯ เนนย้ำความสำคัญของ
การมีสวนรวมขององคกรภาคประชาชนโดยท่ีไมมีผลประโยชนทับซอนในการจัดทำ
นโยบายแอลกอฮอล เพื่อเปนตัวถวงดุลของผลประโยชนมหาศาลทางธุรกิจที่อาจเขามา
ครอบงำการตัดสินใจทางการเมืองได 

6.3 นโยบายแอลกอฮอลในหนวยการปกครองระดับตางๆ 

ในขณะท่ีนโยบายแอลกอฮอลเดิมทีเปนเร่ืองระดับประเทศหรือระดับทองถ่ิน ในชวง 
ที่ผานมาสถานการณไดเปล่ียนแปลงไปหลายอยาง ควบคูไปกับการขยายตัวทางการคา
และการเดินทางทำใหเพิ่มโอกาสในการกระจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลขามพรมแดน
ระหวางประเทศไดมากขึ้น ไมวาในรูปแบบของสินคาปลอดภาษี การนำเขาถูกกฎหมาย 
หรือแมแตสินคาหนีภาษีก็ตาม การผลิตและแพรกระจายระหวางประเทศของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเติบโตข้ึนอยางมหาศาลท้ังในแงการสงออกหรือการนำเขาของการรวมทุน
บริษัทนานาชาติ การขอรับอนุญาตและการจัดการรวมผลิตระดับนานาชาติ ตลอดจน 
บริษัทโฆษณานานาชาติเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ ปจจัยสำคัญท่ีมากขึ้นอีกก็คือการเติบโต 
ของตลาดรวมกลุมประเทศและขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ 

เมื่อพิจารณาที่ระดับประเทศแลว คณะกรรมการฯ เห็นวาที่สุดแลวก็เปนความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลแตละประเทศท่ีจะกำหนดและเอาจริงเอาจังกับนโยบายแอลกอฮอลที่ชัดเจน
สำหรับท้ังประเทศ ระบบนโยบายระดับชาติยากท่ีจะถูกกำหนดโดยผูมีอำนาจคนใด 
คนหนึ่งเพียงผูเดียว หากแตวามักจะถูกกระจายและมีตัวแทนมาจากหลายฝายที่บางครั้ง
ก็เปนคูแขงในการตัดสินใจ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนสง หรือหนวยงานดาน
การเก็บภาษี ดังน้ันจึงจำเปนตองมีการสรางกลไกความรวมมืออยางถาวรท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชน คณะกรรมการแอลกอฮอลระดับชาติ ที่ประกอบดวยผูแทนระดับสูงจากกระทรวง 
ที่เกี่ยวของและหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหมั่นใจวาวิธีการท่ีสอดคลองกับนโยบายแอลกอฮอล
และวัตถุประสงคของนโยบายไดถูกกำหนดและทำใหบรรลุผลได 

การนำนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติไปปฏิบัตินั้น ตองอาศัยแผนปฏิบัติการที่ไมเฉพาะ
ระดับประเทศเทาน้ัน แตตองทำแผนปฏิบัติการในระดับยอยลงไป รวมถึงระดับทองถ่ิน
หรือเทศบาลดวย โดยมีวัตถุประสงคพรอมทั้งกลยุทธและเปาหมายที่ชัดเจน ทำใหเกิด
การใชกฎหมายรวมทั้งเครื่องมือดานกลไกการบริหาร การเงิน และการจัดการ  
คณะกรรมการฯ พิจารณาวาวิธีการที่มีประสิทธิผลของนโยบายแอลกอฮอลก็คือ  
การมีสวนรวมจากหนวยงานในสังคมทุกภาคสวนที่ใหความสำคัญกับผลกระทบทาง
สุขภาพตอนโยบายและแผนงานของตน และวิธีจัดสรรเงินเพื่อชวยลดอันตรายจาก
แอลกอฮอลก็คือ การจัดสรรมาจากภาษีแอลกอฮอล 
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คณะกรรมการฯ พิจารณาวาการนำนโยบายไปดำเนินการในระดับทองถิ่นน้ันมีขอดี
หลายประการ ประชาชนในพื้นที่อยูใกลชิดกับการไดเผชิญปญหาจากแอลกอฮอลดวย 
ตัวเอง ชุมชนตองจัดการปญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร มักตอง
จัดบริการโรงพยาบาลและการแพทยฉุกเฉินไว และใหบริการผูมีความผิดปกติของพฤติกรรม
ดื่มสุรา ปญหาแอลกอฮอลเปนประสบการณตรงกับตัวเองของสมาชิกชุมชน และความ
พยายามจะปองกันหรือลดปญหาในอนาคตก็เปนเร่ืองของตัวเองดวย อยางไรก็ดี
ประสบการณรวมที่เหมือนกันในระดับทองถิ่นก็คือ การจัดทำนโยบายในระดับทองถิ่น
มักถูกขัดขวางโดยขอจำกัดที่กำหนดโดยฝายบริหารระดับชาติหรือภูมิภาค จึงเปนเรื่อง
สำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงมีวิธีการและอำนาจในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล
ในชุมชนของตนใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได หลักฐานท่ีแสดงโดยคณะกรรมการฯ  
ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบของมาตรการเชิงนโยบายแอลกอฮอลในเขตเมืองในการลดความ
รนุแรงและเพ่ิมความปลอดภัยใหแกประชาชนได (เชน 59) 

6.4 บทสรุปการจัดทำนโยบายแอลกอฮอล 

คณะกรรมการสรุปวาเม่ือใดก็ตามที่จะจัดทำนโยบายแอลกอฮอล ก็จะมีการแขงขันกัน
ระหวางผลประโยชนตางๆ มีหนวยงานหลายภาคสวนเขามาเกี่ยวของ และความจำเปน
ตองมีนโยบายในหลายระดับ นโยบายแอลกอฮอลสวนหน่ึงก็ไดรับอิทธิพลจากทัศนคติ
เชิงสัญลักษณและคานิยมซึ่งแปรไปตามสังคมหลากหลาย คณะกรรมการฯ พิจารณาวา
ถึงแมวานโยบายแอลกอฮอลเปนความรับผิดชอบของรัฐบาล แตก็ไมไดหมายความวา
รัฐบาลจำเปนตองสนับสนุนงบประมาณและใหการจัดการทุกอยาง อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการฯ สรุปวารัฐบาลของประเทศควรทำหนาท่ีรับผิดชอบหลักน้ีผานทางกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือใหมั่นใจวามีการจัดการรวมกันในการบริหารจัดการนโยบายแอลกอฮอล
อยางมีประสิทธิผล โดยเร่ิมตนจากแผนกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค แผนดำเนินการและ
เปาหมายที่ชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการฯ สรุปวา รัฐบาลควรใหความสนใจวา 
เมื่อใดเปนเวลาดีทีส่ดุทีจ่ะนำนโยบายแอลกอฮอลสูการปฏิบตัใินระดับทองถิน่และเทศบาล 
เมือ่ใดที่สัมพันธไมตรีระหวางประเทศเกี่ยวกับนโยบายแอลกอฮอลควรไดรับความใสใจ 
และเมื่อใดที่กิจกรรมรวมกันระหวางท้ังระดับภูมิภาคและระดับโลกมีความเหมาะสม 

คณะกรรมการฯ สรุปวาการจัดทำนโยบายแอลกอฮอลอยางมีเหตุผลนั้นตองคำนึงถึง
ธรรมชาติของหลักฐาน การนำหลักฐานนั้นไปใชอยางไร และแนวทางการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายใดท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนธรรมชาติที่มีการตอบสนองไดหลายมุมมอง และ 
ตองดำเนินการไปเร่ือยๆ นโยบายจักตองสนใจตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม อำนาจ
และขีดความสามารถขององคกรบริหารในแตละระดับ และรูปแบบของการด่ืม ตลอดจน
ธรรมชาติและขอบเขตของอันตรายจากแอลกอฮอลในแตละสังคมมาพิจารณาดวย 
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นโยบายแอลกอฮอลเดิมทีเปนเรื่องระดับประเทศหรือระดับทองถิ่น ที่จริงแลวเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลสวนใหญท่ีบริโภคมักผลิตในประเทศน้ันน่ันเอง การควบคุมตลาดแอลกอฮอล 
ของรัฐบาลไมวาจะในระดับชาติหรือระดับรัฐซ่ึงมักเปนประเด็นในพ้ืนท่ี ระบบสาธารณสุขและ
สังคมท่ีตอบสนองตอปญหาแอลกอฮอลมีทั้งระดับชาติหรือพื้นที่ และในหลายดาน 
มักดำเนินการในระดับทองถ่ิน ในทศวรรษท่ีผานมาการสงออกและนำเขาเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลมีการเติบโตอยางมากพรอมๆ กับการเติบโตของกิจกรรมการโฆษณาระหวาง
ประเทศของบริษัทตัวแทนเพื่อการสงเสริมธุรกิจ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการระหวาง
ประเทศในดานการผลิตและกระจายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นอยางมาก 

7.1 มุมมองนานาชาติในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

การเติบโตของตลาดรวมที่ใหญกวาระดับชาติและขอตกลงการคาระหวางประเทศสงผล
ตอบางประเทศ จุดยืนอิสระของนโยบายแอลกอฮอลแหงชาติเสื่อมลง และประเด็น
สาธารณสุขกลับมีเหตุผลรองจากตลาดเสรีและการคาเสรี ครั้งแลวคร้ังเลา ไมวาประเทศ
ใดๆ ในโลกที่ตองตกอยูภายใตการบีบบังคับจากขอตกลงดังกลาวใหผอนปรนหรือละทิ้ง
ประเด็นที่สำคัญของนโยบายแอลกอฮอลของตน หากการตลาดและขอตกลงทางการคา
ยงัคงปฏบิตักิบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอลวาเปนสนิคาธรรมดาเชนเดยีวกบัสินคาเศรษฐกจิอืน่ๆ 
(60) นโยบายท่ีจัดการกับแอลกอฮอลจะตองเหมาะสมกับขอผูกมัดทางกฎหมายท่ีทำโดย
รฐัตอรฐั ภายใตองคกรสนธสิญัญาระหวางประเทศในระดบัโลกหรอืระดบัภมูภิาคทีไ่ดตัง้ขึน้
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขอตกลงดังกลาวลดขอบเขตของรัฐในการออกกฎหมาย
กีดกันการคาระหวางประเทศลง แตความหมายตอนโยบายสาธารณสุขนั้นโดยท่ัวไปแลว
อาจตีความไดสองแงคือ ผูวิพากษบางคนโดยเฉพาะอยางยิ่งฝายที่มาจากทางสาธารณสุข
หรือสังคมศาสตร ไดแสดงความกังวลวากฎเกณฑทางการคา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในระดับโลก) อาจจำกัดนโยบายสาธารณสุขหรือสงัคมภายใตระบบการคาท่ีใหความสำคัญ
กับเปาหมายทางการคามากกวาดานสุขภาพ (เชน 61) อีกดานหนึ่งที่สวนใหญมาจาก
ภาคธุรกิจ ราชการหรือแวดวงเศรษฐกิจ ท่ีเช่ือม่ันวารัฐบาลจะปลอดภัยท่ีจะบรรลุเปาหมาย
ทางสาธารณสุขไดหากพวกเขาปฏิบัติตามกฎกติกา (เชน 62) 

คณะกรรมการฯ ไดเตือนวาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ที่ประชุม
สมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ไดยอมรับวาการคาและขอตกลงการคา
ระหวางประเทศไดกอใหเกิดประเด็นรายแรงตอสาธารณสุขอยางมาก และกระตุนเตือน
ใหประเทศสมาชิกได “รับทราบการทาทายที่สำคัญ” ท่ีการคาและขอตกลงการคาอาจ 
มีตอสุขภาพ (WHA59.26) องคการการคาโลก (World Trade Organization; WTO) 
ดำเนินการภายใตการบังคับใชอำนาจเหนือระดับประเทศและกรอบการแกไขขอขัดแยง 
กฎเกณฑของ WTO น้ันผูกพันทางกฎหมาย น่ันคือสมาชิกตองนำมาตรการท่ีไมสอดคลอง
มาปรบัใหสอดคลองกบักฎเกณฑของ WTO มเิชนนัน้อาจถกูมาตรการคว่ำบาตรทางการคา
จนกวาจะยอมแกไข เดิมทสีนธสิญัญาการคาถือวาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเปนสินคาชนิดหน่ึง 
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หรอืเปนสนิคาธรรมดาเชนเดียวกบัสนิคาอืน่ เมือ่ไมนานมานีส้นธสิญัญาการคา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในรปูแบบของขอตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบรกิาร (General Agreement on Trade 
in Services; GATS) กำลังอยูในขั้นตอนขยายความครอบคลุมไปยังบริการและ 
การลงทุนเก่ียวกับแอลกอฮอล ทั้งสองกรณีนี้ครอบคลุมกวางขวางและใชกับกฎเกณฑ 
ในการบริการและการลงทุนทำใหมผีลกระทบตอสุขภาพไดอยางมาก ดงันัน้บรกิารเกีย่วกบั
แอลกอฮอลครอบคลมุถงึการหมกัและการกลัน่แอลกอฮอล การขนสง การกระจายสินคา 
การโฆษณา การใหบริการแอลกอฮอลในรานอาหาร การจำหนายแอลกอฮอลเพื่อนำไป
ดื่มที่อื่น และการบำบัดรักษาผูที่มีปญหาจากแอลกอฮอล สนธิสัญญาการคาสมัยใหมเชน 
ขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) ไดนิยามความหมายของ “การลงทุน”  
ไวกวางมากเพื่อใหครอบคลุมผลประโยชนของเจาของ ทรัพยสินทางปญญา สัญญา 
ใบอนุญาต การไดรับสิทธิในการดำเนินการ การอนุญาตและสิทธิในทรัพยสินอื่นเกือบ
ทุกชนิดท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งท้ังหมดน้ีอาจสงผลกระทบตอนโยบายแอลกอฮอล 
ที่เกี่ยวกบัสุขภาพได  

มาตราตางๆ ในขอตกลง WTO นั้นระบุวาไมมีอะไรในขอตกลง “ควรตองถูกตีความ  
เพ่ือปกปองการดำเนินการหรือบังคับใชของมาตรการที่จำเปนในการคุมครองสุขภาพ 
ของมนุษยโดยคูสัญญาใดๆ” ตราบเทาที่มาตรการเหลานั้นไมได “เปนการแอบแฝง 
ขอจำกัดทางการคา” หรือ “เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม” (63) ดวยเหตุนี้ภาระจึงตก
อยูกับประเทศในการปกปองนโยบายสุขภาพโดยการแสดงใหเห็นวาไมมีทางเลือก  
“ขอจำกัดทางการคาที่ออนกวา” จะใหผลเชนเดียวกันและนโยบายน้ันมาจากเจตนา 
ที่บริสุทธ์ิ มาตรการท่ียังขัดแยงกันก็ใหถือวามีความสำคัญตามเปาหมายนั้น เชน สุขภาพ 
โดย WTO ยังคงไวตอไปแมวาจะทำใหเกิดการหยุดชะงักทางการคาอยางรุนแรงก็ตาม 
อยางไรก็ตามภาระ “การพิสูจนความจำเปน” นี้ยังคงเปนเรื่องสำคัญและยากยิ่ง  
นัน่หมายความวาการปองกนัในทางปฏบิตัแิลวยงัไมเพียงพอทีจ่ะปองกนันโยบายสขุภาพได 
โดยขอเท็จจริงแลวการปองกันกฎหมายประเทศภายใตขอยกเวนทั่วไปเคยประสบความ
สำเร็จเพียงสองคร้ังในระยะเวลาครึ่งศตวรรษของการตัดสินของ GATTและ WTO (64) 

คณะกรรมการฯ รับรูถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากกลไกท่ีมีอยูแลวหากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
และบุหรี่ที่ไมอยูภายใตขอตกลงทางการคา เชน ขอตกลงการคาของกลุมประเทศหมูเกาะ
แปซิฟก (Pacific Island Countries Trade Agreement) และสนธิสัญญาทางเศรษฐกิจ
ของเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent State) คณะกรรมการฯ ยังได
หมายเหตุอีกวาสำหรับสนธิสัญญาหลายฉบับของสหภาพยุโรป (European Union) นั้น
ขอจำกัดของการคาเสรีสามารถมีไดโดยอางเหตุผลดานสุขภาพ ภายใตเงื่อนไขเชนเดียว
กับของ WTO แตกับ WTO แลวการจำกัดน้ีตองไดรับการตัดสินวาเปนการตอบสนอง 
ที่เหมาะสม นั่นคือจะตองไมมากเกินความจำเปน โดยเฉพาะอยางย่ิงการควบคุมการ
โฆษณาซึ่งไดผลในการลดขีดความสามารถของบริษัทตางชาติในการเขาถึงตลาดเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีอยูแลวในประเทศ และนั่นก็มีผลในแงของการกีดกันทาง 
การคาระหวางประเทศ นอกจากน้ีกรณีที่สาม คณะกรรมการฯ ไดชี้ใหเห็น กรณีที่ศาล
สหภาพยุโรปไดตัดสินอยางเปนเอกฉันทสนับสนุนการหามโฆษณาแอลกอฮอล รวมถึง
สนับสนุนการหามโฆษณาของฝร่ังเศสในลกัษณะ “การกระจายเสียงสองภาษา” 
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แอลกอฮอลเปนสารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิตอจิตประสาทชนิดเดียวท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
อยางมากซึ่งมีการใชอยางกวางขวางทั่วโลกและจนถึงปจจุบันก็ยังไมครอบคลุมโดย
สนธิสัญญานานาชาติใดๆ แมแตฉบับเดียว ในทัศนะของคณะกรรมการฯ แลวมีความ
จำเปนสำหรับวงการสาธารณสุขที่จะตองพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายท่ีมีอยู เพื่อเสริม
ความแข็งแกรงใหแกกิจกรรมนโยบายแอลกอฮอลในระดับนานาชาติ คณะกรรมการฯ 
ระบุทางเลือกตอไปน้ีสำหรับเปนกรอบการกำกับดูแลระดับโลก โดยอาศัยพ้ืนฐานตัวอยางท่ีมี
อยูคือ มาตรการนานาชาติของการทำการตลาดแอลกอฮอล โดยคำนึงถึงเร่ืองสาธารณสุข 
สอดคลองกับมาตรการนานาชาติการตลาดผลิตภัณฑทดแทนน้ำนมแม (International 
Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes) การกำหนดใหแอลกอฮอลอยูใน
อนุสัญญาวาดวยสารออกฤทธ์ิตอจิตประสาท (Convention on Psychotropic Substances) 
ป พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ดวยมุมมองที่วาธรรมชาติของแอลกอฮอลเปนสารออกฤทธิ์
ตอจิตประสาททีเ่สพติดไดและถกูนำไปใชในทางทีผ่ดิ ทำใหเกดิปญหาสขุภาพและสงัคมได 
หรือการรับรองสนธิสัญญานานาชาติฉบับใหมวาดวยกรอบอนุสัญญาการควบคุมบุหรี่  
(Framework Convention on Tobacco Control) (65) โดยที่ตัวอยางสุดทายน้ัน  
คณะกรรมการฯ พบวามีความคลายคลึงกันหลายอยางระหวางบุหรี่และแอลกอฮอล 
ในฐานะทีเ่ปนสนิคานานาชาตทิีม่คีวามสำคญัทางสาธารณสขุ สนธสิญัญาเชนนีค้วรตองมี
การปรับแตงใหเหมาะกับลักษณะเฉพาะของแอลกอฮอลและธรรมชาติของปญหาแอลกอฮอล 
เมือ่พจิารณาเรือ่งน้ีตอไป คณะกรรมการฯ เหน็วาควรหาทางเลือกอ่ืนๆ ในการดำเนินการ
ตอไป ไมวาจะมีรูปแบบเชนไรก็มีความจำเปนตองมีกลไกท่ีจะเกิดประโยชนทางสาธารณสุข 
ตอแอลกอฮอลในฐานะสินคาพิเศษชนิดหนึ่ง และจะจัดใหมีกรอบสำหรับความรวมมือ 
ในการทำกิจกรรมเพ่ือลดอัตราปญหาจากแอลกอฮอลทั่วโลก 

7.2 บทบาทขององคการอนามัยโลก 

คณะกรรมการตระหนักดีวาองคกรระหวางประเทศที่แข็งขันท่ีสุดในเรื่องแอลกอฮอลก็คือ
องคการอนามัยโลก และการประชุมสมัชชาอนามัยโลกไดลงมติเกี่ยวกับแอลกอฮอล
มากกวา 10 เรื่อง และในป พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก  
ไดลงมติ WHA32.40 รับรองวา “ปญหาจากแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางย่ิงการด่ืม 
มากเกินไปนั้น จัดวาเปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุขของโลก”  

ความคิดเห็นทำนองเดียวกันเกิดขึ้นอีกหลังจากเวลาผานไป 25 ป คือในป พ.ศ. 2548  
(ค.ศ. 2005) เม่ือท่ีประชุมสมัชชาอนามัยโลก ไดลงมติ WHA58.26 วา “ปญหาสาธารณสุข
เกิดจากการด่ืมแอลกอฮอลแบบอันตราย” และ “การดื่มแบบอันตรายเปนสาเหตุที่
สำคัญที่สุดของสาเหตุการเจ็บปวย บาดเจ็บ ความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงใน
ครอบครัวตอสตรีและเด็ก ความทุพพลภาพ ปญหาสังคม และการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
เปนสาเหตุของการเจ็บปวยทางจิตใจ มีผลกระทบอยางรุนแรงตอสวัสดิภาพของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมสวนรวม และทำใหเกิดความเหล่ือมล้ำทางสังคมและสุขภาพ” 
กวา 25 ปนับตั้งแตการออกรายงานฉบับกอนของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญองคการ
อนามัยโลกดานปญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล องคการอนามัยโลกไดดำเนินกิจกรรม
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ที่สำคัญหลายอยางที่เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากแอลกอฮอล กิจกรรมเหลานี้ได
สรางรากฐานสำหรับบทบาทตอเนื่องขององคการอนามัยโลกในการสนับสนุนประเทศ
สมาชิกในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล 

นโยบายแอลกอฮอลท่ีเขมแข็งน้ันตองอาศัยพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับการบริโภคและ
อันตรายที่เกิดจากแอลกอฮอล จึงตองอาศัยคำจำกัดความที่ชัดเจนของคำที่เกี่ยวกับ
แอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานนโยบายแอลกอฮอล วิธีการมาตรฐานในการ 
วัดปริมาณการดื่ม และขอมูลท่ีดีเกี่ยวกับระดับและรูปแบบของการบริโภคแอลกอฮอล  
(ซึ่งรวมท้ังการบริโภคแอลกอฮอลนอกระบบ) ของกลุมเพศและอายุตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศที่มีรายไดต่ำ นอกจากนี้ยังตองอาศัยการวัดเชิงปริมาณของความเสี่ยง
ตอสุขภาพและเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยงหรือแบบอันตราย 
ขอมูลดังกลาวน้ันสามารถนำไปใชในการติดตามแนวโนมของปญหาท่ีเกี่ยวของกับการ
บริโภคแอลกอฮอล ผลกระทบของนโยบาย และแผนงานเพื่อลดอันตรายจากแอลกอฮอล 
การเฝาระวังติดตามตองอาศัยระบบขอมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอลทั่วโลก ซึ่งขอมูลท่ีดีที่สุด 
ในขณะน้ีคือฐานขอมูลแอลกอฮอลโลกขององคการอนามัยโลก (WHO Global Alcohol 
Database) คณะกรรมการฯ ไดเนนย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการตอเน่ืองในการ
ประเมินเปรียบเทียบปจจัยเส่ียงจากแอลกอฮอลกับการประเมินภาระโรคท่ัวโลก ซึ่งให
ขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากแอลกอฮอล  

องคการอนามัยโลกควรยังคงรับบทบาทผูนำตอไปในการประสานงานรับมือกับปญหา
จากแอลกอฮอลระดับโลก โดยวิธีที่ดทีี่สุดคือผานทางการพัฒนาแผนปฏิบัติงานระดบัโลก
เพื่อลดอันตรายจากการบริโภคแอลกอฮอล ชวยเหลือประเทศตางๆ ในการดำเนินการ 
ประเมินผล และติดตามนโยบายแอลกอฮอลของตนเอง ซ่ึงควรไดรับการสนับสนุนฐานขอมูล
นโยบาย กฎหมาย ขอบังคับ และขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวเก่ียวกับประสิทธิผลของนโยบาย
และแผนงานตางๆ ที่ใชอยูเปนประจำ เพื่อใหเกิดความรูใหมบนหลักฐานมาตรการ
นโยบายแอลกอฮอลและการนำไปปฏิบัติในสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีหลากหลายและ
หนวยการปกครองแตละระดับ ผลงานเก่ียวกับการประมาณการประสิทธิผลคุมคาของ
นโยบายทางเลือกในภูมิภาคตางๆ ไดจัดทำไวในโครงการ WHO CHOICE (Choosing 
Interventions that are Cost Effective) (33) ซึ่งควรไดรับการพัฒนาและขยายผล 
ตอไป 

บุคลากรสาธารณสุขหลายสิบลานคนท่ัวโลกในฐานะผูใหบริการสุขภาพ สามารถเปน
ผูนำในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล เพื่อใหบรรลุผล องคการอนามัยโลกจึงมีบทบาท
เฉพาะในการสนับสนุนการดำเนินการและบูรณาการการบำบัดแบบสั้นสำหรับผูดื่ม
แอลกอฮอลแบบเส่ียงหรือแบบอันตราย ตลอดจนการดำเนินการและพัฒนาระบบบำบัด
รักษาสำหรับผูติดสุราหรือมีความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมจากสุรา 

สำนักงานภูมิภาคองคการอนามัยโลกมีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบเปนผูนำดาน
สาธารณสุขท่ีเก่ียวกับปญหาจากแอลกอฮอล การสรางความรวมมือในนโยบายแอลกอฮอล
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ระดับภูมิภาคไดมีการดำเนินการไปมากแลว คณะกรรมการฯ รับรูถึงความสำคัญของ
ความแตกตางระหวางภูมิภาค คุณคาของการริเร่ิม และกรอบนโยบายเฉพาะแตละภูมิภาค 
เชน แผนปฏิบัติงานดานแอลกอฮอลของยุโรป (European Alcohol Action Plan)  
กรอบนโยบายแอลกอฮอลขององคการอนามัยโลกภูมิภาคยุโรป ยุทธศาสตรระดับภูมิภาค
เพ่ือการลดอันตรายจากแอลกอฮอลในภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก และกรอบขั้นต่ำสำหรับ
การกำหนดนโยบายการควบคุมแอลกอฮอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

7.3 ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ 

การพัฒนาและดำเนินการนโยบายแอลกอฮอลกาวไปเกินกวาหนวยงานดานสุขภาพ  
ซึ่งหมายรวมถึงงานในพ้ืนที่ เชน การเกษตร นโยบายการพัฒนา การเงินการคลัง การ
ศึกษา การจางงาน และการคา ปญหาจึงอยูในความสนใจของหนวยงานและองคกร
ระหวางรัฐ รวมทั้งองคการชำนาญพิเศษเฉพาะเรื่องแหงสหประชาชาติ (United Nation) 
จึงเปนเรื่องสำคัญที่องคกรระหวางรัฐบาลเหลาน้ีจะตองเผชิญกับความรับผิดชอบ 
ตอนโยบายแอลกอฮอลในพ้ืนท่ี และกลไกสำคัญคือสรางคณะทำงานระหวางหนวยงาน
ตอเน่ืองเก่ียวกับนโยบายแอลกอฮอล โดยมีตัวแทนจากธนาคารโลก องคการการคาโลก 
(WTO) องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
และอ่ืนๆ แผนปฏิบัติการระดับโลกเพ่ือลดอันตรายจากแอลกอฮอลควรจะใหความสนใจ
ระดับโลกและควรสนับสนุนกิจกรรมในระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

นโยบายนานาชาติทีม่องแอลกอฮอลเชนเดียวกับสนิคาเศรษฐกิจอืน่ๆ ทำใหเกดิผลตามมา
ที่สำคัญตอนโยบายสาธารณสุขดานแอลกอฮอล คณะกรรมการฯ แสดงถึงตัวอยางที่ดี
ของธนาคารโลก (World Bank) ที่ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ไดตระหนักวาการ
ลงทุนในเครื่องดื่มแอลกอฮอลวาเปนประเด็นละเอียดออน และออกคำส่ังใหพนักงาน 
ทุกคน “คัดเลือกอยางเจาะจง” ในการสนับสนุนเฉพาะโครงการแอลกอฮอล “ที่กอให
เกิดผลที่สอดคลองกับประเด็นสาธารณสุขและความหวงใยดานนโยบายทางสังคม” (66) 
คณะกรรมการฯ รับทราบวาธนาคารโลกมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมนโยบายดาน
บุหรี่ที่มีตอสาธารณสุข และเห็นคุณคาของการทำงานรวมกับธนาคารโลกเพ่ือใหเกิด
บทบาทคลายคลึงกันนี้ในเร่ืองนโยบายแอลกอฮอล 

ผลประโยชนดานสาธารณสุขเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลยังไมชัดเจน 
ในการเจรจาหรือพิพาททางการคา ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงสรุปวาองคการอนามัยโลก
และผูมสีวนไดเสยีทางสุขภาพอ่ืนๆ ควรแสวงหาโอกาสในการทำงานกับตัวแทนทางการคา
ทั้งระดับชาติและนานาชาติในการแกไขเร่ืองนี้ และกระตุนรัฐบาลของแตละประเทศ 
เพ่ือใหมัน่ใจวาในอนาคต “พืน้ทีส่ำหรบันโยบายสุขภาพ” จะไดรบัการพจิารณาอยางเตม็ที ่
หากมีการทำขอตกลงทางการคา WTO เชน การเจรจาของ GATS ขึ้นมา 

คณะกรรมการฯ ไดใหคุณคาของงานที่องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(FAO) ไดรวบรวมและจัดทำขอมูลผลผลิตพืชผลและขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือใชในการประมาณการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และกระตุนองคการอนามัยโลกใหสงเสริมองคการอาหาร
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และการเกษตรแหงสหประชาชาติดำเนินการเชนนี้ตอไป และหากเปนไปไดก็ใหพัฒนา
แหลงขอมูลใหดียิ่งขึ้น 

คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนสำหรับกลุมเยาวชนในดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการลดปญหาความยากจน และไดใหคุณคาของการทำงาน
รวมกันระหวางองคการอนามัยโลกและ UNESCO นโยบายที่เขมแข็งสำหรับเยาวชนนั้น
ควรระบุปจจัยกำหนดถึงอันตรายจากการด่ืมแอลกอฮอลในเยาวชน และนโยบายแอลกอฮอล
ที่มีประสิทธิผลสามารถเพ่ิมความเปนคนดีในเยาวชนได คณะกรรมการฯ ระบุวาเปน
ประเด็นนานาชาติในการใหความสำคัญทางสาธารณสุขภายใตกรอบการทำงานของ 
UNESCO ท่ีตองเขามีสวนรวมมากข้ึนในการควบคุมกับการสงเสริมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ผานศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการลงทุนอยางมหาศาลเพ่ือแสดงสินคาใหปรากฎ
ทางภาพยนตร โทรทัศน ดนตรี และมิวสิควิดีโอ 

ขอตกลงท่ีเกาแกที่สุดเก่ียวกับแอลกอฮอลในป พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) คืออนุสัญญา
คุมครองคาจางแรงงาน (Protection of Wages Convention) ขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งหามมิใหจายคาแรงงานเปนเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล
สูง หรือในสถานท่ีจำหนายสุรา (ยกเวนพนักงานของสถานจำหนายสุรา) (67) ต้ังแตนั้น
เปนตนมา ILO ก็ไดพยายามอยางจริงจังในการลดอันตรายจากสารเสพติดในท่ีทำงาน
ทัว่โลก รวมทัง้จดัพิมพประมวลขอปฏบิตั ิ(Code of Practice) การจดัการสถานประกอบการ
ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับแอลกอฮอลและสารเสพติด (68) ความรวมมือระหวางองคการ
อนามัยโลกและ ILO ในดานน้ีมีคุณคาอยางย่ิง ทำใหสถานประกอบการใหโอกาส 
ดำเนินการยุทธศาสตรปองกันในกลุมวัยทำงาน 

7.4 บทสรุปการนำไปดำเนินการในกิจกรรมนานาชาติ 

คณะกรรมการฯ สรุปวาองคการอนามัยโลกควรรับบทบาทผูนำในการประสานความรวมมือ
ระดับโลกในการตอบสนองตอปญหาจากแอลกอฮอลที่เหมือนกันทั่วโลก รวมท้ังการ
เอาชนะอปุสรรคนานาชาตเิพือ่การทำนโยบายแอลกอฮอลทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้นีค้วรรวมถงึ
การพัฒนาแผนปฏิบัติงานท่ัวโลกเพ่ือลดอันตรายจากการบริโภคแอลกอฮอล จัดตั้งกลไก
ความรวมมือระดับนานาชาติ และชวยเหลือประเทศตางๆ ในการดำเนินการและติดตาม
นโยบายแอลกอฮอลใหสอดคลองตามความตองการ สภาพวัฒนธรรมและสังคมเศรษฐกิจ 
องคการอนามัยโลกควรนำและกระตุนการอภิปรายเก่ียวกับการคา การลักลอบนำเขา  
ขอตกลงทางการคา และประเด็นตลาดแอลกอฮอลนานาชาติอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอ
ความสามารถของประเทศในการตอสูกับปญหาจากแอลกอฮอลตามเขตพรมแดนประเทศ  

การทีส่ขุภาพเปนองคประกอบหลกัของการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกจิ และการเพิม่ขึน้
ของการบริโภคแอลกอฮอลซึ่งโดยทั่วไปแลวมักเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาดังกลาว สามารถ
นำไปสูการคุกคามสุขภาพของประชาชนและสังคมได คณะกรรมการฯ จึงสรุปวาองคการ
อนามัยโลกควรผลักดันใหมีการบรรจุนโยบายแอลกอฮอลเปนวาระทางสังคมและการ
พัฒนาในระดับนานาชาติ เปนการแสดงนัยของความรวมมือกันระหวางประเทศกับ
องคกรตางๆ เชน สำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme; UNDP) ธนาคารโลก องคการแรงงานระหวางประเทศ  
(ILO) องคการการคาโลก (WTO) และอื่นๆ 
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8. ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จัดทำข้ึนโดยอาศัยหลักฐานเก่ียวกับนโยบายแอลกอฮอล 
ที่เหมาะสมในระดับสากลแตอาจไมเหมาะกับบางสภาพสังคมเฉพาะ คณะกรรมการฯ 
ตระหนักวาบริบททางกฎหมายและวัฒนธรรมตลอดจนลักษณะของปญหาแอลกอฮอล
ของแตละทองถิ่นนั้นจะตองถูกนำมาพิจารณาในการจัดทำและดำเนินการนโยบาย
แอลกอฮอลตามหลักฐานเชิงประจักษ 

1. คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหองคการอนามัยโลก: 
 • ยังคงรับบทบาทผูนำตอไปในการประสานความรวมมือระดับโลกในการตอบสนอง 

ตอปญหาจากแอลกอฮอลที่เหมือนกันท่ัวโลก; 
 • รับผิดชอบการพัฒนาแผนปฏิบัติงานทั่วโลกเพื่อลดอันตรายจากการบริโภค

แอลกอฮอล;  
 • ชวยเหลือประเทศตางๆ ในการดำเนินการและติดตามนโยบายแอลกอฮอล 

ใหสอดคลองตามความตองการ สภาพวัฒนธรรม และสังคมเศรษฐกิจ; 
 • ประสานงานกับองคกรระหวางประเทศตางๆ เชน UNDP ธนาคารโลก ILO และ 

WTO และองคกรระหวางประเทศในระดับภูมิภาค เพื่อหาวิธีผนวกนโยบาย
แอลกอฮอลเขากับประเด็นทางสังคมและการพัฒนา 

2. ภายในบริบทของแนวทางสาธารณสุขตอปญหาจากแอลกอฮอล คณะกรรมการฯ 
เสนอแนะใหองคการอนามัยโลกสนับสนุนรัฐบาลระดับชาติและพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง: 

 • ใหความสำคัญกับการปองกันอันตรายจากแอลกอฮอล ดวยการทุมเทใหมากขึ้น 
ในการนำนโยบายท่ีมีประสิทธิผลไปดำเนินการ; 

 • ทบทวนสภาพและขอบเขตของปญหาที่ เกิดจากแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง  
ในประชากร ทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูแลว เพื่อใชในการลด 
อุบัติการณ ความชุก และผลกระทบของปญหาเหลานี้ รวมถึงขอจำกัดที่เปนไปได
ในการจัดทำนโยบายและแผนงานใหม; 

 • คิดคน พัฒนา และดำเนินแผนปฏิบัติการแอลกอฮอลที่ไดรับเงินสนับสนุนแลว 
โดยมีวัตถุประสงค กลยุทธ และเปาหมายที่ชัดเจน; 

 • จัดทำหรือเสริมสรางกลไก และเปนศูนยกลางในการประสานการทำงานของ 
ผูมีสวนไดเสียทางสาธารณสุข; 

 • ดำเนินการและประเมินผลนโยบายและแผนงานท่ีอิงหลักฐานเชิงประจักษ โดยใช
โครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูแลวเอื้อใหทำได 
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3. จากหลักฐานเชิงประจักษมากมายของประสิทธิผลและประสิทธิผลคุมคาของนโยบาย
และแผนงานแอลกอฮอลในการลดผลกระทบทางลบจากการดื่มแอลกอฮอลแบบ
อันตรายน้ัน คณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะใหองคการอนามัยโลกสนับสนุนและ
ชวยเหลือรัฐบาลประเทศตางๆ ในเร่ืองตอไปนี้ 

 • ควบคุมการเขาถึงแอลกอฮอล รวมท้ังการกำหนดอายุขั้นต่ำในการซื้อแอลกอฮอล 
เวลาในการจำหนายและความหนาแนนของจุดจำหนาย; 

 • ดำเนินการทางนโยบายเก่ียวกับการด่ืมแลวขับอยางเหมาะสม โดยอาศัยกฎหมาย
จำกัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดท่ีมีการบังคับใชอยางเขมงวด; 

 • ลดความตองการแอลกอฮอลโดยผานกลไกทางภาษีและราคา; 
 • เพิ่มความตระหนักและการสนับสนุนนโยบายที่มีประสิทธิผล (ทั้งนี้ใหเนนวา

มาตรการการใหความรูและรณรงคท่ีใชกันบอยๆ เชน แผนงานใหความรูในโรงเรียน 
การรณรงคผานสื่อสารมวลชน และการมีคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ ทั้งหมดนี้มี
หลักฐานสนับสนุนนอยถึงความมีประสิทธิผลในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล 
ดังนั้นจึงไมควรแยกดำเนินกิจกรรมเดี่ยวๆ ในนโยบายแอลกอฮอล) 

4. เม่ือพิจารณาถึงผลเสียหายของมาตรการการตลาดของแอลกอฮอลตอเยาวชนแลว 
คณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะองคการอนามัยโลกใหสนับสนุนและชวยเหลือรัฐบาล
ตางๆ ดังตอไปนี้:  

 • ควบคุมการทำตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังกฎขอบังคับที่
มีประสิทธิผล การหามโฆษณาหรือการอุปถัมภกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีผลกระทบตอเยาวชน; 

 • แตงตั้งหนวยงานตามกฎหมายในการรับผิดชอบเฝาระวังติดตามและบังคับใช 
กฎขอบังคับการทำการตลาด; 

 • ทำงานรวมกันในการสำรวจการจัดต้ังกลไกในการกำกับดูแลการทำการตลาด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล รวมท้ังกฎขอบังคับที่มีประสิทธิผล การหามโฆษณา หรือ
การใหการอุปถัมภในระดับสากล 

5. คณะกรรมการเสนอแนะองคการอนามยัโลกใหสนบัสนุนและชวยเหลือรฐับาลตางๆ ในการ: 
 • ประกันวาประชาชนทุกคนที่มีปญหาจากแอลกอฮอลตองไดรับการบำบัดรักษา 

เขาถึงบริการที่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผลโดยไมถูกรังเกียจและไมเปดความเปน
สวนตัว รวมทั้งบริการในชุมชนดวย; 

 • เพ่ิมการลงทุนในการดำเนินการคัดกรองระยะแรกและใหการบำบัดแบบสั้นสำหรับ
ผูดื่มแบบเสี่ยงและด่ืมแบบอันตรายอยางกวางขวางในบริบทที่หลากหลายต้ังแต
สถานบริการปฐมภูมิ สถานบริการสวัสดิการสังคม แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา; 

 • ขยายขีดความสามารถในการใหการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพ
สาธารณสุข บริการสังคม และหนวยงานยุติธรรม ในการดำเนินการคัดกรองและ
แกไขปญหาแอลกอฮอล; 

 • เพ่ิมความใสใจตอนโยบายการบำบัดรักษาในการจัดระบบบูรณาการและจัดใหมี
บริการในระดับทองถ่ิน เทศบาล และระดับชาติ 
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6. จากมุมมองของความตองการที่จะจัดใหมีระบบที่ยั่งยืนในการดูแลติดตามและเฝา
ระวังความกาวหนาในการลดผลกระทบท่ีเปนอันตรายจากการบริโภคแอลกอฮอล  
คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหองคการอนามัยโลก 

 • จัดตั้งระบบขอมูลแอลกอฮอลทั่วโลก โดยอาศัยฐานขอมูลแอลกอฮอลโลกของ
องคการอนามัยโลกท่ีมีอยูในปจจุบัน เพิ่มเติมดวยขอมูลลักษณะเดียวกันจาก
ประเทศตางๆ นำมารวมกันและวิเคราะหขอมูลการดูแลติดตามและเฝาระวังแอลกอฮอล
โดยอาศัยขอมูลเปรียบเทียบและนิยามศัพทที่ตรงกัน; 

 • สนับสนุนการบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของจากหนวยงานระหวางประเทศ เชน 
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และธนาคารโลก เขาสู
ระบบน้ี เพ่ือเอ้ือตอการดูแลติดตามตอเน่ืองตลอดจนสนับสนุนขอมูลใหแกประเทศ 
ตางๆ ที่ยังไมมีระบบขอมูลสำหรับการดูแลติดตามและเฝาระวังแอลกอฮอล; 

 • บูรณาการนโยบาย กฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ และขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิผล
ของนโยบายและแผนงาน เขาไวในระบบขอมูลขาวสาร เพื่อชวยคนหาตัวอยาง 
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (best practice) และสนับสนุนประเทศสมาชิกปรับปรุง 
แผนงานใหมีประสิทธิผล 

 • ดำเนินการตอเน่ืองในการประเมินเปรียบเทียบปจจัยเส่ียง (comparative risk 
assessment) ของปญหาจากแอลกอฮอลในการประมาณการณภาระรวมโรคโลก 
(Global burden of disease) 

7. เพ่ือการใชประโยชนจากองคความรูมากมายและเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และเพ่ือคงไวและ
ดำเนินการตามมาตรการท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษในการลดอัตราปญหาจากแอลกอฮอล 
คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหองคการอนามัยโลก: 

 • พิจารณาศักยภาพของสำนักงานเลขาธิการ วาสามารถเสริมความเขมแข็งในการ
ใหการสนบัสนนุตอเนือ่งแกประเทศสมาชกิในดานการพฒันา ดำเนนิการตลอดจน 
ดูแลติดตามนโยบายแอลกอฮอล; 

 • ใชความพยายามใหมากท่ีสุดเพื่อสื่อสารกับประเทศสมาชิกอยางสม่ำเสมอในความ
รูใหมเกี่ยวกับมาตรการนโยบายแอลกอฮอลที่มีหลักฐานเชิงประจักษและการลงสู
การดำเนินการ; 

 • บันทึก รวบรวม และเผยแพรประสบการณการปฏิบัติ พรอมท้ังการดำเนินการ
นโยบายแอลกอฮอลท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ ในสภาพแวดลอมทางสังคมหลากหลาย
และระดับองคการปกครองตางๆ 

8. การรับรูถึงบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO) วาสามารถทำหนาที่สนับสนุน
นโยบายแอลกอฮอลได คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหองคการอนามัยโลกเสริมสราง
ความเขมแข็งของกระบวนการใหคำปรึกษาและประสานความรวมมือกับองคกรพัฒนา
เอกชน (NGO) ซึ่งมีอิสระจากผลประโยชนทับซอนทางสาธารณสุข 
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9. คณะกรรมการฯ เสนอแนะใหองคการอนามัยโลก คงการปฏิบัติไมรวมมือกับภาค
สวนใดๆ ของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล การมีปฏิสัมพันธใดๆ ควรจำกัดอยูแตเฉพาะ
การอภิปรายถึงการสนับสนุนของธุรกิจแอลกอฮอลในการลดอันตรายจากแอลกอฮอล
ตราบเทาที่อยูในบริบทของผูผลิต จำหนาย และการตลาดแอลกอฮอล และจะตอง 
ไมเกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายแอลกอฮอลหรือการสงเสริมสุขภาพ 

10. การตระหนักวาแอลกอฮอลเปนสินคาพิเศษ ในแงของการมีพิษและทำใหเสพติดได 
มีผลกระทบรายแรงตอสาธารณสุข ควรมีการพัฒนากลไกเพ่ือคุมครองสุขภาพประชาชน
ดานการคา การอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกท่ีเก่ียวกับแอลกอฮอล คณะกรรมการ
เสนอแนะองคการอนามัยโลกวา: 

 • ใหกระตุนการอภิปรายเกี่ยวกับแงมุมนานาชาติของการทำการตลาดแอลกอฮอล 
ท่ีมีผลกระทบตอความสามารถของประเทศตางๆ ในการตอสูกับปญหาแอลกอฮอล
ภายในเขตพรมแดนของตน การวิเคราะหความเปนไปไดของกลไกระหวางประเทศ 
รวมทั้งขอตกลงผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ การสนับสนุนการดำเนินการ
นโยบายและแผนงานแอลกอฮอล; 

 • แสวงหาโอกาสในการเปดการเจรจาทางการคาและการตัดสินขอพิพาท และ 
ทำอยางตอเนื่อง เพื่อเปนตัวแทนผลประโยชนทางสาธารณสุขในเร่ืองเก่ียวกับ 
การคาแอลกอฮอล; 

 • พัฒนาแนวทางท่ีสามารถใชไดโดยผูกำหนดนโยบายและท่ีปรึกษาทุกระดับของ
องคการปกครอง เพื่อดูแลติดตามและลดความเส่ียงของนโยบายแอลกอฮอล  
ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการเปดเสรีการคา  
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สรุปขอมูลภาระโรคที่เกิดจากแอลกอฮอลขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2545 
 
ตารางท่ี A1.1 
การตายที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลในโลกป พ.ศ. 2545 

กลุมโรค
จํานวนการตาย (พันคน)

รอยละการตายเทียบ

สัดสวนตามสาเหตุกลุมโรค

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

สาเหตุการตาย       

ภาวะของมารดาและแรกเกิด

(น้ําหนักตัวแรกเกิดต่ํา) 1 1 3 0.1 0.3 0.1

มะเร็ง 361 105 466 18.7 25.0 19.8

เบาหวาน 0 1 1 0.0 0.2 0.0

ความผิดปกติทางจิตประสาท 106 25 130 5.5 5.9 5.5

โรคหลอดเลือดหัวใจ 452 77 528 23.3 18.2 22.4

โรคตับแข็ง 293 77 370 15.2 18.2 15.7

การบาดเจ็บโดยไมเจตนา 501 96 597 25.9 22.7 25.3

การทํารายตนเองใหบาดเจ็บ 220 40 260 11.4 9.6 11.1

รวม “ผลกระทบทั้งหมด” 

ที่เกิดจากแอลกอฮอล 1 934 421 2 355 100.0 100.0 100.0

การตายที่ไดรับการปองกัน       

เบาหวาน -8 -5 -12 7.7 3.5 5.3

โรคหลอดเลือดหัวใจ -90 -130 -220 92.3 96.5 94.7

รวม “ประโยชนที่ไดรับ” จากแอลกอฮอล -98 -135 -232 100.0 100.0 100.0

การตายสุทธิรวมจากแอลกอฮอล 1 836 287 2 123 100.0 100.0 100.0

การตายทั้งหมด 29 891 27 138 57 029    

การตายสุทธิรวมจากแอลกอฮอลเทียบ

เปนรอยละของการตายท้ังหมด 6.1% 1.1% 3.7%    
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กลุมโรค

จํานวน DALYs

(พัน)

รอยละ DALYs 

เทียบสัดสวน DALYs 

ตามสาเหตุกลุมโรค

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

สาเหตุ DALYs

ภาวะของมารดาและแรกเกิด 

(น้ําหนักตัวแรกเกิดต่ํา) 52 42 94 0.1 0.4 0.1

มะเร็ง 4 593  1 460 6 054 8.2 12.9 9.0

เบาหวาน 0 20 20 0.0 0.2 0.0

ความผิดปกติทางจิตประสาท 19 393 3 722 23 115 34.6 32.9 34.3

โรคหลอดเลือดหัวใจ 5 711 887 6 598 10.2 7.8 9.8

โรคตับแข็ง 5 415 1 468 6 883 9.7 13.0 10.2

การบาดเจ็บโดยไมเจตนา 14 499 2 647 17 146 25.9 23.4 25.5

การทํารายตนเองใหบาดเจ็บ 6 366 1 051 7 417 11.4 9.3 11.0

รวม “ผลกระทบทั้งหมด”

ที่เกิดจากแอลกอฮอล 56 029 11 297 67 326 100.0 100.0 100.0

DALYs ที่ไดรับการปองกัน

เบาหวาน -225 -86 -312 21.3 6.7 13.3

โรคหลอดเลือดหัวใจ -834 -1 205 -2 039 78.7 93.3 86.7

รวม “ประโยชนที่ไดรับ” จากแอลกอฮอล -1 059 -1 291 -2 351 100.0 100.0 100.0

DALYs สุทธิรวมจากแอลกอฮอล 54 970 10 006 64 975 100.0 100.0 100.0

DALYs ทั้งหมด 772 912 717 213 1 490 126

DALYs สุทธิรวมจากแอลกอฮอลเทียบ

เปนรอยละของ DALYs ทั้งหมด 7.1% 1.4% 4.4%

ตารางที่ A1.2 
ดัชนีปสุขภาวะท่ีปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล 
ในโลก ป พ.ศ. 2545 
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ตารางท่ี A1.3 
รอยละของการตายที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลในป พ.ศ. 2543 และ 2545 
รายภูมิภาคขององคการอนามัยโลก 

ภูมิภาคขององคการอนามัยโลก 
ชาย (%) หญิง (%) รวม (%)

2543 2545 2543 2545 2543 2545

ภูมิภาคแอฟริกา 3.3 3.4 0.9 1.0 2.1 2.2

ภูมิภาคอเมริกา 2.3 8.7 0.8 1.7 4.8 5.4

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2.6 3.7 0.4 0.4 1.6 2.1

ภูมิภาคยุโรป 10.2 10.8 0.6 1.7 5.5 6.4

ภูมิภาคเมดิเตอเรเนียนตะวันออก 0.6 0.8 0.1 0.1 0.4 0.5

ภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก 8.0 8.5 0.7 1.5 4.5 5.2

ทั้งโลก 5.6 6.1 0.6 1.1 3.2 3.7

แหลงขอมูล : องคการอนามัยโลก 
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