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การดื่มสุราแบบอันตรายเปนสาเหตุของการเสียชีวิตปละประมาณ 2.5 ลานคน จำนวนมากอยูในวัยหนุมสาว การดื่มสุรา
เปนปจจัยเสี่ยงอันดับสามของการเสียสุขภาวะทั่วโลก ปญหาอันหลากหลายที่เกิดจากการดื่มสุราสงผลกระทบอยางใหญ
หลวงตอตัวบุคคลและครอบครัว ตลอดจนชีวิตในชุมชนอยางรุนแรง การดื่มสุราแบบอันตรายเปนหนึ่งในสี่ปจจัยเสี่ยง
ที่สามารถแกไขและปองกันไดที่พบบอยที่สุดสำหรับโรคไมติดตอ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานวาการดื่มสุราแบบอันตราย
มีผลตอภาระโรคที่เกิดจากโรคติดตอ เชน วัณโรค และเอชไอวี/เอดส อีกดวย
การลดการดื่มสุราแบบอันตรายดวยมาตรการเชิงนโยบายที่มีประสิทธิผลและดวยการจัดโครงสรางพื้นฐานที่สอดคลอง
กับการนำมาตรการลงสูการปฏิบัตินั้นเปนงานที่ครอบคลุมมากกวางานสาธารณสุข แตเปนประเด็นในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้เนื่องจากระดับความเสี่ยงจากการดื่มสุราแบบอันตรายในประเทศกำลังพัฒนานั้นสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่มี
รายไดสงู ทีป่ ระชาชนจะไดรบั การปกปองดวยกฎหมาย มาตรการจัดการทีค่ รอบคลุม และกลไกทีม่ นั่ ใจวาไดมกี ารดำเนินการ
อยางแทจริง
ยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายนี้ ไดรับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบสาม
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2010 โดยตระหนักถึงความเชื่อมโยงใกลชิดระหวางการดื่มสุราแบบอันตรายกับพัฒนาการ
ดานเศรษฐกิจสังคม ยุทธศาสตรนี้เปนตัวแทนขอผูกมัดโดยประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลกที่จะปฏิบัติการทุกระดับ
อยางยั่งยืน และอยูในยุทธศาสตรระดับโลกและระดับภูมิภาคอื่นๆ ขององคการอนามัยโลก ตัวอยางเชน แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรระดับโลกในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ที่รับรองโดยที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกป ค.ศ.2008
แทจริงแลว องคการอนามัยโลกเปนผูรวมรับรูวา ผูกำหนดนโยบายสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนาและในชวง
เศรษฐกิจเปลี่ยนผานนี้ จะมีวิธีสรางยุทธศาสตรที่มีประสิทธิผลเพื่อจัดการปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการดื่มสุราแบบ
อันตรายไดอยางไร วิธีแกปญหาที่ไดผลที่มีอยูแลวและยุทธศาสตรระดับโลกเปนตัวอยางทางเลือกนโยบายและมาตรการ
จัดการที่แตละประเทศควรจะนำมาพิจารณาเพื่อบูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายระดับประเทศ รวมทั้งขยาย
กรอบการพัฒนางานใหกวางขึ้น ยุทธศาสตรระดับโลกยังไดกำหนดลำดับความสำคัญของปญหาที่ปฏิบัติการระดับโลกจะ
มุงสงเสริมสนับสนุนและชวยปฏิบัติการที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค โดยยึดตามความมุงมั่น
ของปฏิญญาปารีสดานประสิทธิภาพการใหความชวยเหลือ (Paris Declaration on Aid Effectiveness) องคการอนามัยโลก
ขอเรียกรองตอภาคีเพื่อการพัฒนานานาชาติทั้งหลายในการใหความชวยเหลือตามคำรองขอจากประเทศที่กำลังพัฒนา
ในการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการดำเนินการและปรับปรุงทางเลือกนโยบายใหสอดคลองกับลำดับความสำคัญของ
ปญหาและบริบทของประเทศ
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ขอคิดเห็นรวมในยุทธศาสตรระดับโลกและการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเปนผลจากความรวมมืออยางใกล
ชิดระหวางประเทศสมาชิกและเลขาธิการองคการอนามัยโลก กระบวนการที่นำไปสูการพัฒนายุทธศาสตรระดับโลกนั้น
ไดผานการประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย อาทิเชน กลุมประชาสังคมและผูประกอบธุรกิจทำนอง
เดียวกัน การดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกจะตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังจากประเทศสมาชิก ดวยการมี
สวนรวมจากภาคีเพือ่ การพัฒนานานาชาติ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ตลอดจนหนวยงานสาธารณสุข และสถาบันวิจยั
ในขณะที่ขับเคลื่อนงานไปขางหนา องคการอนามัยโลกจะยังคงหาผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เพื่อพยายามใหบรรลุตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรนี้
ขาพเจาเชื่อมั่นวา ดวยการทำงานรวมกันตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรระดับโลก เราจะสามารถลดผลเสียตอสุขภาพ
และสังคมจากการดื่มสุราแบบอันตราย และทำใหสังคมเรามีสุขภาพดี ปลอดภัยและนาอยูขึ้นในที่ที่เราใชชีวิต ทำงาน
และพักผอน
Dr. Ala Alwan
ผูชวยผูอำนวยการ
โรคไมติดตอและสุขภาพจิต
องคการอนามัยโลก
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THE GLOBAL STRATEGY TO REDUCE THE HARMFUL USE OF ALCOHOL

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ
1. การดื่มสุราแบบอันตราย (harmful use of alcohol2) สงผลกระทบรุนแรงตอสาธารณสุข และจัดเปนหนึ่งในปจจัย
เสี่ยงสำคัญที่ทำลายสุขภาพไปทั่วโลก ภายใตบริบทของรางยุทธศาสตรฉบับนี้ แนวคิดเรื่องการดื่มสุราแบบอันตราย3
นั้นกวางและครอบคลุมการดื่มที่เปนสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและสังคมทั้งตอตัวผูดื่มเอง ตอผูที่อยู
ใกลชิด รวมถึงสังคมโดยรวม ตลอดจนเปนลักษณะการดื่มที่เพิ่มความเสี่ยงตอสุขภาพ การดื่มสุราแบบอันตรายนั้น
บั่นทอนทั้งพัฒนาการของบุคคลและสังคม สามารถทำลายชีวิตคน ทำความเสียหายตอครอบครัว และทำลาย
โครงสรางของชุมชน

2. การดื่มสุราแบบอันตรายเปนสาเหตุสำคัญที่มีผลตอภาระโรคทั่วโลก (global burden of disease) และจัดอยูในปจจัย
เสี่ยงลำดับที่สามของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรและความทุพพลภาพ4 ประมาณการวาในป ค.ศ.2004 ประชากร
โลกกวา 2.5 ลานคนเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวของกับสุรา ในจำนวนนี้เปนเยาวชนอายุ 15-29 ป ถึง 320,000 คน
การดื่มสุราแบบอันตรายเปนสาเหตุรอยละ 3.8 ของการเสียชีวิตทั้งหมดในป ค.ศ.2004 และมีสวนถึงรอยละ 4.5
ของภาระโรคซึ่งประเมินจากดัชนีปสุขภาวะที่ปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพแมวาจะหักลบผลปองกันเล็กนอย
เมื่อดื่มในปริมาณต่ำสำหรับผูที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปแลวก็ตาม (เชน จากโรคหลอดเลือดหัวใจ)

3. การดื่มแบบอันตรายเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญที่หลีกเลี่ยงไดของความผิดปกติทางจิตประสาทและโรคไมติดตออื่นๆ เชน

โรคหัวใจและหลอดเลือด ตับแข็งและมะเร็งชนิดตางๆ แมวาในบางโรคจะยังไมมีหลักฐานแสดงถึงจุดตัดที่แสดงความ
สัมพันธระหวางความเสี่ยงและปริมาณการดื่มสุรา นอกจากนี้การดื่มสุราแบบอันตรายยังสัมพันธกับโรคติดเชื้อ
อีกหลายโรค เชน เอชไอวี/เอดส วัณโรค และปอดบวม การดื่มสุราแบบอันตรายยังมีสวนสำคัญที่ทำใหเกิดภาระโรค
จากการบาดเจ็บทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ รวมทั้งอุบัติเหตุจราจร ความรุนแรง และการฆาตัวตาย การบาดเจ็บถึงขั้น
เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรานั้นมักเกิดขึ้นกับประชากรอายุคอนขางนอย

1
2

3
4

ดูมติ WHA63.13 (หนา 29)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง ของเหลวที่ประกอบดวยเอธานอล (ethyl alcohol หรือที่เรียกกันวา “แอลกอฮอล”) และใชเพื่อการดื่ม ในหลายประเทศ
คำจำกัดความตามกฎหมายของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลจะขึน้ อยูก บั ปริมาณของแอลกอฮอลตามปริมาตรในเครือ่ งดืม่ เชน รอยละ 0.5 หรือ 1.0 กลุม เครือ่ งดืม่
ที่ใชบอย เชน เบียร ไวน สปริต
คำวา “อันตราย (harmful)” ตามยุทธศาสตรนี้ หมายถึง การดื่มสุราที่มีผลตอสาธารณสุข โดยไมเกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมใดๆ
ดูเอกสาร A60/14 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 สำหรับ a global assessment of public-health problems caused by harmful use of alcohol, และ Global Health
Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva, World Health Organization, 2009
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4. ระดับของความเสีย่ งจากการดืม่ สุราแบบอันตรายนัน้ ขึน้ อยูก บั อายุ เพศ และคุณลักษณะทางชีวภาพของผูด มื่ ตลอดจน

สภาพแวดลอม และบริบทของการดื่ม กลุมหรือคนที่มีความเสี่ยงบางกลุมบางคนจะไวตอฤทธิ์ที่ทำใหเกิดพิษ หรือ
ฤทธิ์ตอจิตประสาทหรือเสพติดจากเอธานอลไดงาย ในขณะที่ลักษณะการดื่มแบบเสี่ยงต่ำในบางคนอาจไมสัมพันธ
กับการเกิดหรือเพิ่มโอกาสเกิดผลเสียตอสุขภาพและสังคมก็ได

5. มีฐานองคความรูทางวิทยาศาสตรมากมายสำหรับผูกำหนดนโยบายเกี่ยวกับยุทธศาสตรและมาตรการจัดการที่มี

ประสิทธิผลและคุมคาในการปองกันและลดอันตรายที่เกิดจากการดื่มสุรา1 แมวาหลักฐานสวนมากมาจากประเทศที่
มีรายไดสูง แตจากผลการวิเคราะห meta-analyses และการทบทวนหลักฐานที่มีอยู2 สรุปวามีองคความรูที่เพียงพอ
ของขอเสนอทางนโยบายที่นำมาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความคุมคาตอทางเลือกมาตรการนโยบายตางๆ
นอกจากนี้ในการตระหนักถึงปญหาที่เพิ่มขึ้น จึงมีการตอบสนองทางนโยบายทั้งในระดับประทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลกเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามนโยบายเหลานี้มักจะแยกสวนและไมสอดคลองกับขนาดของผลกระทบตอสุขภาพ
และพัฒนาการทางสังคม

¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂáÅÐâÍ¡ÒÊ¾Ñ²¹Ò
6. ขอผูกมัดที่จะลดการดื่มสุราแบบอันตรายนี้ ถือเปนโอกาสที่ดีที่จะทำใหสุขภาพดีขึ้น สังคมอยูดีมีสุขมากขึ้น และ
ลดภาระโรคที่เกิดจากการดื่มสุราได อยางไรก็ตามยังคงมีความทาทายที่จะตองใหเกิดการริเริ่มหรือจัดทำโครงการ
ในระดับโลกหรือระดับประทศ ดังตอไปนี้

1
2

(ก)

เพิม่ ปฏิบตั กิ ารระดับโลกและความรวมมือระดับนานาชาติ จากแนวโนมดานสุขภาพ วัฒนธรรม และการคา
ทัว่ โลกปจจุบนั ทำนายไดวา การดืม่ สุราแบบอันตรายจะยังคงเปนประเด็นปญหาสุขภาพทัว่ โลกตอไป แนวโนมนี้
ควรไดรับการใสใจและตอบสนองอยางเหมาะสมในทุกระดับ ในกรณีนี้ จึงจำเปนตองมีการชี้แนะแนวทาง
ระดับโลกและเพิ่มความรวมมือระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศตอไป

(ข)

เสริมปฏิบัติการรวมจากภาคสวนตางๆ จากความหลากหลายของปญหาจากสุราและมาตรการที่จำเปนใน
การลดอันตรายจากสุรานัน้ ชีใ้ หเห็นถึงความจำเปนทีต่ อ งมีปฏิบตั กิ ารทีค่ รอบคลุมเกีย่ วของจากหลายภาคสวน
นโยบายในการลดการดื่มสุราแบบอันตรายจะตองออกนอกกรอบของสาธารณสุขไปยังภาคสวนอื่นๆ อาทิเชน
การพัฒนา การคมนาคม ระบบยุติธรรม สวัสดิการสังคม นโยบายประจำป การพาณิชย การเกษตร นโยบาย
ผูบริโภค การศึกษาและการจางงาน ตลอดจนภาคประชาสังคมและผูประกอบธุรกิจ

(ค)

สรางความสนใจรวมกันอยางเหมาะสม การปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตรายมักไดรับความสนใจ
นอยจากผูกำหนดนโยบาย ทั้งๆ ที่มีหลักฐานชัดเจนยืนยันถึงผลรายแรงตอสุขภาพ นอกจากนี้ในประเทศ
กำลังพัฒนาที่มีรายไดต่ำถึงปานกลางหลายประเทศที่สามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายและมีกำลัง
ซื้อเพิ่มขึ้น ประเทศกลับมีความสามารถและศักยภาพในการรับมือกับภาระทางสาธารณสุขที่ตามมาไดจำกัด

ดูเอกสาร A60/14 อางอิงหลักฐานนโยบายและมาตรการจัดการเพื่อลดอันตรายจากสุรา
ดูตัวอยางจาก: WHO Technical Report Series, No. 944, 2007 และ Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce
alcohol-related harm. Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, 2009.
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หากปญหานี้ยังไมไดรับการสนใจอยางที่ควรจะเปนแลว พฤติกรรมและคานิยมของการดื่มสุราแบบอันตราย
ก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
(ง)

จัดสรรผลประโยชนใหสมดุล การผลิต การจำหนาย การตลาด และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิด
การจางงานและรายไดใหแกผปู ระกอบการ และรายรับดานภาษีใหรฐั บาลจำนวนไมนอ ย มาตรการทางสาธารณสุข
ในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย บางครั้งจึงถูกมองวาขัดแยงกับเปาหมายอื่น เชน ตลาดการคาเสรีหรือ
ทางเลือกของผูบริโภค และอาจถูกมองไดวาบั่นทอนเศรษฐกิจและลดรายรับดานภาษีของรัฐบาล ผูกำหนด
นโยบายจึงตองเผชิญกับความทาทายในการจัดลำดับความสำคัญอยางเหมาะสมในการสงเสริมและปองกัน
สุขภาพของประชาชน ในขณะที่ตองคำนึงถึงเปาหมาย และขอบังคับอื่นๆ รวมทั้งขอบังคับตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ และผลประโยชนอื่นๆ ดวย ในมุมมองนี้ควรระวังวา ขอตกลงการคาระหวางประเทศจะให
สิทธิของประเทศในการดำเนินมาตรการคุมครองสุขภาพของประชาชน โดยมีขอแมวามาตรการดังกลาวตอง
ไมนำไปใชในลักษณะเลือกปฏิบัติ โดยไมมีเหตุผลหรือโดยพลการ หรือมีการบิดเบือนขอจำกัดทางการคา
ในกรณีนี้การกระทำใดๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ ควรคำนึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการดื่มสุราแบบอันตรายดวย

(จ)

มุงเนนความเสมอภาค ในประชากรสวนใหญ อัตราการดื่มสุราในสังคมที่ยากจนจะต่ำกวาสังคมที่ร่ำรวย
อยางชัดเจน อยางไรก็ตามในปริมาณการดื่มที่พอๆ กัน ประชากรกลุมที่ยากจนกวานั้นกลับไดรับอันตราย
จากสุราในสัดสวนที่สูงกวามาก ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองพัฒนาและดำเนินการนโยบายหรือโปรแกรมที่มี
ประสิทธิผลเพื่อลดความไมเทาเทียมทางสังคมดังกลาวทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ นโยบาย
ดังกลาวยังจำเปนตองสรางและเผยแพรความรูความเขาใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับความสัมพันธที่ซับซอนระหวาง
การดื่มสุราแบบอันตรายกับความไมเทาเทียมกันทางสังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูชนพื้นเมือง
ชนกลุมนอย หรือกลุมคนชายขอบ และในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย

(ฉ)

คำนึงถึง “บริบท” ของปฏิบัติการที่แนะนำ หลักฐานประสิทธิผลของมาตรการจัดการเชิงนโยบายเพื่อแกไข
ปญหาสุราที่ตีพิมพเผยแพรนั้น สวนใหญมาจากประเทศที่มีรายไดสูง จึงมีขอกังวลวาประสิทธิผลที่เกิดภายใต
บริบทดังกลาวอาจไมสามารถนำไปใชไดผลในประเทศอื่นได อยางไรก็ตามมาตรการลดอันตรายจากการดื่ม
สุราหลายมาตรการมีการนำไปใชในหลากหลายวัฒนธรรมและพื้นที่ และผลการดำเนินการก็สอดคลองเปนไป
ตามทฤษฎีและหลักฐานที่รวบรวมไดจากประเด็นปญหาสุขภาพอื่นที่คลายคลึงกัน ดังนั้นจุดเนนของการ
พัฒนาและนำนโยบายไปดำเนินการควรจะมีการปรับแตงมาตรการจัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทพื้นที่และมีการติดตามประเมินผลอยางเหมาะสม เพื่อคืนขอมูลกลับไปใชในปฏิบัติการขั้นตอไป

(ช)

สรางความเขมแข็งใหระบบขอมูล ประเทศสมาชิก เลขาธิการองคการอนามัยโลก และผูมีสวนไดเสียตางๆ
ไดพัฒนาระบบ รวบรวม วิเคราะห และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดื่มสุรา อันตรายจากการดื่มสุรา และการ
ตอบสนองนโยบาย แตยังคงมีชองวางอีกมากในองคความรูและความชัดเจนของการเนนประเด็นองคความรู
และการเผยแพรเพื่อพัฒนาตอยอดในดานนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีรายไดต่ำและรายไดปานกลาง
ระบบขอมูลแอลกอฮอลและสุขภาพขององคการอนามัยโลก (WHO Global Information System on Alcohol
and Health) และระบบการบูรณาการขอมูลจากภูมิภาคนั้นเปนความกาวหนาที่ดีในการติดตามเฝาระวังการ
ลดการดื่มสุราแบบอันตรายทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค
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7. ความพยายามในระดับประเทศและระดับทองถิ่นจะไดผลดีเมื่อไดรับการสนับสนุนจากปฏิบัติการระดับภูมิภาค
และระดับโลกภายใตกรอบขอตกลงนโยบาย ดังนั้นเปาประสงคของยุทธศาสตรระดับโลกคือ ใหการสนับสนุน
และสงเสริมนโยบายสาธารณสุขของประเทศสมาชิก

8. วิสัยทัศนเบื้องหลังยุทธศาสตรระดับโลกคือ เพิ่มผลลัพธสุขภาพและสังคมสำหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดวย

การลดความเจ็บปวยและการเสียชีวิตที่สำคัญที่เกิดจากการดื่มสุราแบบอันตราย ตลอดจนลดผลกระทบทางสังคมที่
ตามมา ดังนั้นจึงคาดหมายวา ยุทธศาสตรระดับโลกจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในระดับทองถิ่น
ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย

9. ยุทธศาสตรระดับโลกมีจุดมุงหมายเพื่อแนะนำแนวทางสำหรับปฏิบัติการทุกระดับ เพื่อจัดลำดับความสำคัญประเด็น
ปฏิบัติการระดับโลก และเพื่อเสนอแนะชุดทางเลือกนโยบายและมาตรการตางๆ ที่ประเทศสมาชิกสามารถนำไป
พิจารณาเพื่อดำเนินการหรือปรับใชตามความเหมาะสมในระดับประเทศโดยคำนึงถึงบริบทของตน เชน บริบท
ทางศาสนา วัฒนธรรม ลำดับความสำคัญทางสาธารณสุข รวมทั้งทรัพยากร ขีดความสามารถ และสมรรถนะของ
ประเทศ

10. ยุทธศาสตรนี้มีหาวัตถุประสงค ไดแก:
(ก)

เพิ่มความความตระหนักในขนาดและลักษณะของปญหาสุขภาพ ปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ดื่มสุราแบบอันตราย และเพิ่มขอผูกมัดของรัฐบาลในการจัดการแกไขปญหาการดื่มสุราแบบอันตราย;

(ข)

เสริมฐานความรูใหเขมแข็งทั้งขนาดของปญหา ปจจัยที่กำหนดอันตรายจากการดื่มสุรา และมาตรการที่มี
ประสิทธิผลในการลดและปองกันอันตรายเหลานั้น;

(ค)

เพิ่มการสนับสนุนวิชาการและเสริมสรางศักยภาพของประเทศสมาชิก เพื่อปองกันการดื่มสุราแบบอันตราย
และจัดการความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของ;

(ง)

เสริมสรางภาคีและความรวมมือระหวางผูมีสวนไดเสีย และเพิ่มการจัดสรรทรัพยากรที่จำเปน เหมาะสม และ
สอดคลองกับการปองกันการดื่มสุราแบบอันตราย;

(จ)

ปรับปรุงระบบการติดตามและเฝาระวังในระดับตางๆ ตลอดจนพัฒนาวิธีการเผยแพรและประยุกตใชขอมูล
ขาวสารที่มีประสิทธิผลเพื่อการสงเสริม พัฒนานโยบาย และการประเมินผล

11. การดื่ ม สุ ร าแบบอั น ตรายและป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข อ งเป น ผลจากระดั บ การดื่ ม แอลกอฮอล โ ดยรวมของ

ประชากร ลักษณะพฤติกรรมการดื่ม และบริบทของพื้นที่ การจะทำใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งหาประการนั้นจะตองมี
ปฏิบัติการระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยคำนึงถึงลักษณะพฤติกรรมและบริบทของการดื่มสุรา
ตลอดจนปจจัยทางสังคมตอสุขภาพ และจำเปนตองใหความใสใจเปนพิเศษในการลดอันตรายตอประชาชนอื่น
นอกเหนือจากผูดื่ม เชน ประชาชนกลุมเสี่ยงจากการดื่มสุราแบบอันตราย โดยเฉพาะเด็ก วัยรุน สตรีวัยเจริญพันธุ
สตรีตั้งครรภหรือใหนมบุตร ชนพื้นเมือง ชนกลุมนอย หรือกลุมที่มีเศรษฐานะทางสังคมต่ำ
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ËÅÑ¡¡ÒÃá¹Ð¹Ó
12. การปกปองสุขภาพของประชาชนโดยการปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตรายถือเปนประเด็นสาธารณสุข

ที่สำคัญในลำดับตน หลักการตอไปนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาและดำเนินนโยบายในทุกระดับ โดยสะทอนปจจัย
หลายดานของอันตรายที่เกิดจากสุรา และปฏิบัติการรวมกันจากหลายภาคสวนที่จำเปนเพื่อดำเนินการแกปญหา
ที่มีประสิทธิผล
(ก)

นโยบายสาธารณะและมาตรการจัดการเพื่อปองกันและลดอันตรายจากสุราควรไดรับการชี้แนะและจัดการ
โดยอิงประโยชนตอสาธารณสุข และมีพื้นฐานบนเปาหมายสาธารณสุขที่ชัดเจนและหลักฐานเชิงประจักษที่ดี
ที่สุด

(ข)

นโยบายตางๆ ควรมีความเทาเทียมและคำนึงถึงบริบทของประเทศ ศาสนา และวัฒนธรรม

(ค)

ภาคีที่เกี่ยวของทั้งหมดมีความรับผิดชอบที่จะไมกระทำการใดๆ ที่ขัดตอการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะ
และมาตรการจัดการที่จะปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย

(ง)

งานสาธารณสุขควรไดรับการยอมรับอยางเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนตรงขามอื่นๆ และควร
สงเสริมการดำเนินการอื่นๆ ที่สนับสนุนงานสาธารณสุข

(จ)

การปกปองประชากรที่เสี่ยงสูงตออันตรายจากสุราและประชากรที่ไดรับผลกระทบจากการดื่มแบบอันตราย
จากผูอื่นก็ควรเปนสวนหนึ่งของนโยบายจัดการการดื่มสุราแบบอันตราย

(ฉ)

บุคคลและครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากการดื่มสุราแบบอันตรายควรจะเขาถึงบริการปองกันและดูแล
ชวยเหลือที่มีประสิทธิผล

(ช)

เด็ก วัยรุน และผูใหญที่ไมดื่มสุรา ควรมีสิทธิไดรับการสนับสนุนพฤติกรรมไมดื่มและคุมครองจากความกดดัน
ตางๆ เพื่อใหดื่ม

(ซ)

นโยบายสาธารณะและวิธีการเพื่อปองกันและลดอันตรายจากสุราควรครอบคลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด
และเครื่องดื่มที่สามารถนำมาทดแทนสุราได (surrogate alcohol)1

¹âÂºÒÂáÅÐÁÒμÃ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒμÔ
13. การดื่มสุราแบบอันตรายสามารถลดลงได หากประเทศมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกปองประชาชน
ของตน ประเทศสมาชิกมีความรับผิดชอบเบื้องตนในการพัฒนา ดำเนินการ กำกับติดตาม และประเมินนโยบาย
สาธารณะเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย นโยบายแอลกอฮอลดังกลาวจำเปนตองรับการสนับสนุนจากยุทธศาสตร

1

ในยุทธศาสตรนี้ “เครื่องดื่มที่สามารถนำมาทดแทนสุรา (surrogate alcohol)” หมายถึง ของเหลวที่มีสวนประกอบของเอธานอล แมจะไมใชเครื่องดื่ม
แตใชดื่มทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อใหเกิดอาการเมาหรือฤทธิ์อื่นๆ ที่คลายกัน

10
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สาธารณสุขที่กวางขวางเพื่อการปองกันและบำบัดรักษา ทุกประเทศตางไดรับประโยชนจากการมียุทธศาสตรระดับ
ประเทศและกรอบกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อลดอันตรายจากการดื่มสุราแบบอันตราย ไมวาจะมีทรัพยากรในประเทศ
มากนอยเพียงใดก็ตาม ลักษณะทางเลือกนโยบายและสถานการณของประเทศ ซึ่งบางนโยบายสามารถดำเนินการ
ไดเลยภายใตกรอบที่ไมตองใชกฎหมาย เชน การแนะนำ หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยความสมัครใจ มาตรการ
จัดการที่ประสบความสำเร็จควรไดรับการสนับสนุนโดยการกำกับติดตามผลกระทบและการปฏิบัติ และควรมีการ
กำหนดบทลงโทษและกลไกการบังคับใชสำหรับผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ

14. ขอผูกมัดทางการเมืองที่ตอเนื่อง การประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนเงินงบประมาณ และการ

มีสวนรวมอยางเหมาะสมของหนวยงานราชการ ตลอดจนภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ เปนสวนสำคัญในความ
สำเร็จ ผูรับผิดชอบการตัดสินใจที่เกี่ยวของทั้งหลายควรมีสวนรวมในการกำหนดและดำเนินนโยบายแอลกอฮอล เชน
กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนขนสง หรือหนวยจัดเก็บภาษี รัฐบาลจำเปนตองสรางกลไกการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน เชน คณะกรรมการแอลกอฮอลระดับชาติ ซึง่ ประกอบดวยผูแ ทนระดับสูงจากหลายกระทรวงและ
ภาคีตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาวิธีการดำเนินนโยบายแอลกอฮอลสอดคลองและมีความสมดุลระหวางเปาหมายนโยบาย
ที่เกี่ยวกับอันตรายจากการดื่มสุราและเปาหมายนโยบายสาธารณสุขอื่นๆ

15. กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการนำความตองการจากกระทรวงและผูมีสวนไดเสียตางๆ มาออกแบบ
นโยบาย และมาตรการจัดการที่มีประสิทธิผล และยังตองมั่นใจวาแผนและเงื่อนไขของยุทธศาสตรเพื่อการปองกัน
และรักษาและมาตรการจัดการนั้น สอดประสานกับปญหาสาธารณสุขอื่นๆ ที่มีความสำคัญในลำดับตนๆ เชน
สารเสพติดผิดกฎหมาย โรคจิตเวช ความรุนแรงและการบาดเจ็บ โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง วัณโรค และ
เอชไอวี/เอดส

16. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการที่มีพรอมสำหรับปฏิบัติการระดับชาติจัดกลุมได 10 เปาประเด็น ซึ่งควรมอง
วาเปนสวนสนับสนุนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไดแก
(ก)

ภาวะผูนำ ความตระหนัก และขอผูกมัด

(ข)

บทบาทของบริการสุขภาพ

(ค)

ปฏิบัติการชุมชน

(ง)

นโยบายดื่มไมขับและมาตรการแกไข

(จ)

การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล

(ฉ)

การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล

(ช)

นโยบายดานราคา

(ซ)

การลดผลเสียที่เกิดจากการดื่มและการเมาสุรา
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(ฌ) การลดผลกระทบทางสาธารณสุขจากสุราผิดกฎหมายและสุราผลิตเอง1
(ญ) การติดตามและการเฝาระวัง

17. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการที่เสนอใหประเทศสมาชิกพิจารณาตอไปนี้ เปนขอเสนอแนะตามประเด็น

ตางๆ 10 ประเด็นที่อยูบนฐานของความรูทางวิชาการในปจจุบัน ตามหลักฐานประสิทธิผลและความคุมคาที่มีอยู
รวมทัง้ ประสบการณและตัวอยางการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ไมจำเปนวาทุกนโยบายหรือมาตรการจัดการจะสามารถปรับมาใช
หรือสอดคลองกับทุกประเทศสมาชิกและบางอยางก็มากเกินทรัพยากรที่มีอยู ดังนั้นมาตรการดังกลาว จึงควรถูกนำ
ไปใชตามการตัดสินใจของแตละประเทศตามบริบทของ ประเทศ ศาสนา และวัฒนธรรม ลำดับความสำคัญทาง
สาธารณสุข ทรัพยากรทีม่ อี ยู เปนไปตามหลักของรัฐธรรมนูญ และขอบังคับกฎหมายนานาชาติ มาตรการเชิงนโยบาย
และมาตรการจัดการในระดับประเทศจะไดรบั การสนับสนุนและสงเสริมโดยความพยายามระดับโลกและภูมภิ าค ทัง้ นี้
ก็เพื่อลดอันตรายจากการดื่มสุรา

·Ò§àÅ×Í¡¹âÂºÒÂáÅÐÁÒμÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ประเด็นที่ 1 ภาวะผูนำ ความตระหนัก และขอผูกมัด
(Leadership, awareness and commitment)
18. ปฏิบัติการที่ยั่งยืนตองอาศัยภาวะผูนำที่เขมแข็ง การตระหนักถึงปญหาอยางจริงจัง และขอผูกมัดทางการเมือง

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

19. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย

1

(ก)

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการและกิจกรรมในระดับประเทศ และ
ทองถิ่นที่มีอยู เพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย;

(ข)

จั ด ตั้ ง หรื อ แต ง ตั้ ง สถาบั น หรื อ องค ก รหลั ก (ตามความเหมาะสม) เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบกำกั บ ติ ด ตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของประเทศ;

(ค)

ประสานยุทธศาสตรแอลกอฮอลกับงานในภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงความรวมมือระหวางหนวยงาน
ราชการแตละระดับ และนโยบายหรือแผนปฏิบัติการสุขภาพอื่นที่เกี่ยวของ;

สุราผลิตเอง หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิตที่บานหรือในทองถิ่น โดยการหมักและกลั่นจากผลไม องุน ผัก หรืออื่นๆ ที่คลายกัน และมักเปนไป
ตามวิธีปฏิบัติของวัฒนธรรมหรือประเพณีทองถิ่น ตัวอยางเชน เบียรขาวฟาง ไวนปาลม เหลาขาวจากออย องุน หรือผลไมอื่น
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(ง)

เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสารและโปรแกรมการศึกษา และโปรแกรมสรางความตระหนักสูสาธารณะอยางมี
ประสิทธิผลในสังคมทุกระดับ เกี่ยวกับอันตรายทั้งหมดที่เกิดจากการดื่มสุราของประเทศและความจำเปนที่
ตองมีมาตรการปองกันแกไขที่มีประสิทธิผล;

(จ)

เพิ่ ม ความตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายที่ เ กิ ด ต อ บุ ค คลอื่ น และต อ กลุ ม เสี่ ย งอื่ น จากการดื่ ม สุ ร า ไม ส ร า งอคติ ห รื อ
ไมเห็นดวยกับการแบงแยกกีดกันตอกลุมหรือบุคคลที่ไดรับผลกระทบ

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

สุขภาพอืน่ จากการดืม่ สุราแบบอันตราย บริการสุขภาพควรมีมาตรการทัง้ เชิงปองกันและดูแลรักษาผูด ม่ื และครอบครัวที่
เสี่ยงหรือไดรับผลกระทบจากความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและปญหาอื่นที่เกี่ยวของ บทบาทสำคัญอีกประการ
หนึ่งของบริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพคือ การใหขอมูลขาวสารตอสังคมถึงผลตอสุขภาพและสังคมที่เกิดจาก
การดื่มสุราแบบอันตราย การสนับสนุนชุมชนในความพยายามลดการดื่มสุราแบบอันตราย และเปนปากเสียง
สะทอนตอสังคมอยางมีประสิทธิผล บริการสุขภาพควรรุกออกไปเคลื่อนไหวและมีสวนรวมในวงกวางนอกเหนือ
จากบทบาทสุขภาพเดิม บทบาทของบริการสุขภาพควรไดรับการเสริมใหเขมแข็งและไดรับเงินสนับสนุนมากพอ
ที่จะรับมือกับขนาดของปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการดื่มสุราแบบอันตราย

21. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย
(ก)

เสริมสรางสมรรถนะของระบบสุขภาพและสวัสดิการสังคมในการใหบริการปองกัน บำบัดรักษาและดูแล
ชวยเหลือผูดื่มสุรา ผูมีความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา หรือผูดื่มสุราที่มีโรครวม รวมทั้งการชวยเหลือและ
บำบัดรักษาครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ และสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการการชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ
กลุมชวยเหลือตนเอง;

(ข)

สนับสนุนการริเริ่มดำเนินการคัดกรองและบำบัดแบบสั้น (brief intervention) ในผูดื่มแบบเสี่ยง (hazardous
drinking) หรือดื่มแบบอันตราย (harmful drinking) กิจกรรมนี้ควรรวมถึงการคัดกรองและการจัดการเบื้องตน
ในหญิงตั้งครรภหรือหญิงวัยเจริญพันธที่ดื่มสุราแบบอันตราย;

(ค)

เพิ่มสมรรถนะการปองกัน การคนหา และการดูแลชวยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ตองอยูกับเด็กที่มีความ
ผิดปกติจากมารดาดื่มสุราขณะตั้งครรภ (fetal alcoholic syndrome) และความผิดปกติอื่นๆ;

(ง)

พัฒนาและรวมมืออยางมีประสิทธิผลในการบูรณาการ และ/หรือเชื่อมโยงยุทธศาสตรและบริการในการ
ปองกัน บำบัดรักษา และดูแลชวยเหลือสำหรับความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและโรครวม เชน ความผิดปกติ
พฤติกรรมเสพสารเสพติด โรคซึมเศรา ภาวะฆาตัวตาย HIV/AIDS หรือ วัณโรค;

(จ)

ทำใหเกิดการเขาถึงบริการบำบัดรักษาอยางทั่วถึง โดยเพิ่มการจัดใหบริการ เพิ่มการเขาถึงบริการ และการ
รับบริการที่สามารถจายไดสำหรับกลุมที่มีสถานะทางสังคมเศรษฐกิจต่ำ;
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(ฉ)

สรางและดูแลระบบบันทึกและติดตามเฝาระวังขอมูลการเสียชีวิตและการเจ็บปวยจากการดื่มสุรา และมีกลไก
การรายงานขอมูลอยางสม่ำเสมอ

(ช)

จัดใหบริการสุขภาพและบริการสังคมโดยคำนึงถึงความละเอียดออนทางวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

ประเด็นที่ 3 ปฏิบัติการชุมชน
(Community Action)
22. ผลกระทบจากการดื่ ม สุ ร าแบบอั น ตรายต อ ชุ ม ชนสามารถกระตุ น เร ง ความคิ ด ริ เริ่ ม และหาทางแก ไขป ญ หา
ในทองถิ่น ชุมชนควรไดรับการสนับสนุนและเสริมพลังโดยภาครัฐและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นและความชำนาญในการปรับหาแนวทางการปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตรายอยางมีประสิทธิผล
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมมากกวาพฤติกรรมของบุคคลที่สอดคลองกับมาตรฐาน ความเชื่อ และคานิยม
ตามวัฒนธรรม

23. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย:
(ก)

สนับสนุนการประเมินอยางรวดเร็ว (rapid assessment) เพื่อหาชองวางและลำดับความสำคัญของมาตรการ
จัดการในระดับชุมชน;

(ข)

กระตุ น ความตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายจากการดื่ ม สุ ร าในระดั บ ท อ งถิ่ น ส ง เสริ ม การจั ด การต อ ป จ จั ย กำหนด
การดื่มสุราแบบอันตราย และปญหาที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่มีประสิทธิผลและความคุมคาที่เหมาะสม;

(ค)

เสริ ม สมรรถนะขององค ก รปกครองระดั บ ท อ งถิ่ น ให เข ม แข็ ง ในการผลั ก ดั น และประสานความร ว มมื อ ใน
ปฏิบัติการชุมชน โดยการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนานโยบายทองถิ่นในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย
ตลอดจนเครือขายสถาบันชุมชนและ NGOs ทั้งหลาย;

(ง)

จัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการจัดการที่มีประสิทธิผลในชุมชน และเสริมสรางสมรรถนะในระดับชุมชน
ใหสามารถดำเนินการได;

(จ)

ขับเคลื่อนชุมชนใหปองกันการจำหนายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในผูที่มีอายุต่ำกวากฎหมายกำหนด
(ประเทศไทยกำหนดอายุต่ำกวา 20 ป) ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนสิ่งแวดลอมที่ปลอดสุรา โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุมเสี่ยงอื่นๆ;

(ฉ)

จัดบริการดูแลในชุมชนและชวยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ;

(ช)

พัฒนาและสนับสนุนโครงการและนโยบายในชุมชนสำหรับประชากรกลุมเสี่ยง ตัวอยางเชน เด็กและเยาวชน
คนวางงาน และชนพื้นเมือง เกี่ยวกับประเด็นเฉพาะ เชน การผลิตและจำหนายสุราผิดกฎหมายหรือสุรา
ผลิตเอง และกิจกรรมในชุมชน เชน การแขงกีฬา งานเทศกาลประจำเมือง
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ประเด็นที่ 4 นโยบายดื่มไมขับและมาตรการแกไข
(drink-driving policies and countermeasures)
24. การขับขี่ยานพาหนะภายใตฤทธิ์ของสุรานั้นเกิดผลเสียอยางมากตอการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม
กลามเนือ้ ของรางกาย การขับขีภ่ ายใตฤทธิข์ องสุรานัน้ เปนปญหาทางสาธารณสุขทีส่ ำคัญทีส่ ง ผลกระทบทัง้ ตอตัวผูด มื่
เองและผูบริสุทธิ์อื่นๆ มีมาตรการจัดการที่มีหลักฐานเชิงประจักษชัดเจนวาสามารถลดการดื่มแลวขับได ยุทธศาสตร
เพื่ อ ลดอั น ตรายจากการดื่ ม แล ว ขั บ ควรรวมอยู ใ นมาตรการควบคุ ม ที่ มี เ ป า หมายเพื่ อ ลดโอกาสที่ บุ ค คลจะขั บ ขี่
ยานพาหนะหลังดื่มสุรา และมาตรการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยเพื่อลดโอกาสการเกิดและลดระดับความรุนแรง
ของความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากสุรา

25. ในบางประเทศ การบาดเจ็บทางจราจรในผูเมาสุราที่เดินตามทองถนนมีจำนวนสูงมาก ซึ่งควรไดรับการจัดใหอยูใน
ความสำคัญลำดับตนๆ

26. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย
(ก)

การกำหนดและบังคับใชระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงสุดที่อนุญาตใหขับขี่ยานพาหนะ และจำกัดระดับต่ำลง
สำหรับผูขับขี่สาธารณะหรือเชิงพาณิชย ผูขับขี่อายุนอย หรือผูขับขี่มือใหม;

(ข)

สงเสริมใหมีจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และมีการสุมตรวจระดับแอลกอฮอลทางลมหายใจ;

(ค)

พักใชใบอนุญาตขับขี่;

(ง)

การออกใบอนุญาตใหผูขับขี่หนาใหม โดยกำหนดระดับแอลกอฮอลในผูขับขี่ใหเปนศูนย;

(จ)

ใชอุปกรณปองกันการสตารทเครื่องยนต (ในกรณีสามารถจายคาติดตั้งได) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการดื่มแลวขับ;

(ฉ)

การบังคับเรียนขับรถ การใหคำปรึกษา และโปรแกรมการบำบัดรักษาที่เหมาะสม;

(ช)

สงเสริมใหมีวิธีการโดยสารทางเลือก เชน ระบบขนสงสาธารณะที่มีจนถึงเวลาปดสถานบันเทิง;

(ซ)

ดำเนินการรณรงคใหขอมูลขาวสารและสรางความตระหนักรับรูแกสาธารณชน เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ
เพื่อเพิ่มผลตอตานอื่นๆ;

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

ควบคุมสาธารณะ ผานกฎหมาย นโยบาย และโปรแกรมตางๆ เปนวิธีการสำคัญที่จะลดการดื่มสุราแบบอันตราย
ในภาพรวม ยุทธศาสตรเหลานีม้ วี ธิ กี ารสำคัญทีจ่ ะปองกันการเขาถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลไดโดยงายในกลุม ทีอ่ อ นไหว
และกลุม เสีย่ งสูง การทีเ่ ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลมจี ำหนายหรือหาไดในชุมชนนัน้ มีผลใหสงั คมนัน้ มีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ที่เขาถึงไดงาย และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางสังคมวัฒนธรรมสงเสริมพฤติกรรมการดื่มแบบอันตราย
ระดับความเขมงวดของการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น รวมทั้ง
บริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนขอตกลงระหวางประเทศที่มีอยู ในประเทศกำลังพัฒนาที่มี
รายไดต่ำและปานกลาง การคานอกระบบเปนแหลงที่มาที่สำคัญของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังนั้นการควบคุม
การจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ถูกกฎหมายควรไดรับการพิจารณารวมกับการจัดการการคานอกระบบและ
การผลิตเองในชุมชน ยิง่ ไปกวานัน้ การควบคุมการจำหนายทีเ่ ขมงวดเกินไปอาจเกิดตลาดมืดคูข นานขึน้ ได นอกจากนี้
ควรมีการพิจารณาถึงมาตรการจำกัดการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีผูจัดหาให เชน พอแม หรือเพื่อน

28. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย
(ก)

จั ด ตั้ ง ดำเนิ น การและบั ง คั บ ใช ร ะบบที่ เ หมาะสมเพื่ อ ควบคุ ม การผลิ ต การขายส ง และขายปลี ก เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลบนขอจำกัดที่เหมาะสมในการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการจัดการสถานที่จำหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหสอดคลองตามบรรทัดฐานของวัฒนธรรม ดวยมาตรการตอไปนี้
• กำหนดใหมีระบบการขอใบอนุญาตจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานคา หรือใหมีระบบผูกขาด
ที่รัฐบาลเปนเจาของแตเพียงผูเดียวเพื่อประโยชนทางสาธารณสุข แลวแตเหมาะสม;
• ควบคุมจำนวนและสถานที่จำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งรานคาที่มีที่นั่งดื่มหรือไมมีที่นั่งดื่ม;
• ควบคุมจำนวนวันและเวลาจำหนายปลีกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล;
• ควบคุมวิธีการจำหนายปลีกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล;
• ควบคุมการจำหนายปลีกของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่บางแหงหรือในชวงเทศกาลพิเศษ

(ข)

กำหนดอายุขั้นต่ำที่เหมาะสมที่อนุญาตใหซ้ือหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และนโยบายอื่นๆ เพื่อกีดกันการ
จำหนายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเด็กวัยรุน;

(ค)

จัดทำนโยบายปองกันการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่เมาสุราและบุคคลที่มีอายุต่ำกวาที่
กฎหมายกำหนด และพิจารณาใชกลไกการรับผิดของผูขายหรือผูใหบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามกฎหมาย
ของประเทศ;

(ง)

กำหนดนโยบายควบคุมการดื่มในที่สาธารณะหรือในกิจกรรมหรือการดำเนินงานของหนวยงานราชการ;
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(จ)

จัดทำนโยบายลดและจำกัดการผลิต การจำหนาย และการกระจายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทผี่ ดิ กฎหมาย ตลอดจน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลผลิตเอง

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

ที่สำคัญในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีวิธีการทำตลาดผานการโฆษณาและการสงเสริม
การขายที่สลับซับซอน รวมถึงการเชื่อมโยงตราสินคากับกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม การเปนผูอุปถัมภ และการ
วางผลิตภัณฑใหคุนตา ตลอดจนเทคนิคการตลาดใหมๆ เชน อีเมล SMS พอดคาสติ้ง สื่อสังคม เทคนิคการสื่อสาร
อื่นๆ การเผยแพรขาวสารการตลาดขามประเทศและเขตปกครองผานชองทางตางๆ เชน ดาวเทียม อินเตอรเน็ต
การสนับสนุนกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมกำลังเปนปญหาที่นาเปนหวงอยางมากในหลายประเทศ

30. เปนเรื่องยากมากที่จะทำการตลาดเฉพาะกลุมเปาหมายวัยผูใหญตอนตน โดยไมใหเด็กที่อายุต่ำกวากฎหมาย

กำหนดรับรูรับทราบไปพรอมกันดวย การที่เด็กและเยาวชนถูกชักชวนดวยวิธีการตลาดเปนเรื่องที่นาเปนหวงอยาง
มาก เพราะเปนเปาหมายใหมทางการตลาดสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศรายไดต่ำและปานกลางที่ยังมี
ความชุกของการดื่มสุราต่ำหรือมีอัตราผูไมดื่มสูง ทั้งเนื้อหาและจำนวนครั้งที่เยาวชนไดรับรูตอการทำการตลาดเปน
ประเด็นสำคัญอยางยิ่ง ควรมีแนวทางที่รอบคอบรัดกุมในการปกปองเยาวชนจากเทคนิคการตลาดดังกลาว

31. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย:
(ก)

จัดทำกรอบควบคุม หรือกรอบควบคุมรวมภายใตกฎหมาย และใหการสนับสนุนมาตรการกำกับควบคุม
ตนเองในการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามความเหมาะสมโดย:
• ควบคุมเนื้อหาและปริมาณกิจกรรมการตลาด;
• ควบคุมกิจกรรมการตลาดทั้งทางตรงและทางออมผานสื่อบางชนิดหรือสื่อทั้งหมด;
• ควบคุมการเปนผูอุปถัมภกิจกรรมที่สงเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล;
• จำกัดหรือหามการสงเสริมการตลาดในกิจกรรมที่มีเปาหมายเยาวชน;
• ควบคุมรูปแบบใหมๆ ของเทคนิคทางการตลาด เชน สื่อสังคม

1

การตลาด หมายถึง รูปแบบการสื่อสารหรือการใหขอมูลทางการคาใดๆ ตามกฎหมายของประเทศ ที่ตั้งใจทำเพื่อเพิ่มหรือมีผลทำใหเพิ่มการรับรู การชื่นชอบ
และ/หรือใชผลิตภัณฑดังกลาว หมายรวมถึงกิจกรรมโฆษณาและสงเสริมการขายผลิตภัณฑและบริการ
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(ข)

พั ฒ นาระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการเฝ า ระวั ง การทำตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล โ ดยหน ว ยงาน
สาธารณะหรือตัวแทนอิสระ;

(ค)

จัดตั้งระบบที่มีประสิทธิผลในการจัดการและยับยั้งการกระทำผิดตามขอกำหนดทางการตลาด

ประเด็นที่ 7 นโยบายดานราคา
(Pricing policies)
32. ผูดื่มสุราทั้งนักดื่มและเยาวชนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มตามราคาที่เปลี่ยนไป ดังนั้นนโยบายดานราคาจึง

สามารถใชลดพฤติกรรมการดื่มของผูที่มีอายุต่ำกวากฎหมายกำหนด ใชหยุดยั้งการดื่มปริมาณมาก และ/หรือการดื่ม
หนักเปนครั้งคราวได และยังมีผลตอทางเลือกชนิดของเครื่องดื่ม การขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนวิธีที่มี
ประสิทธิผลมากที่สุดวิธีหนึ่งในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย ปจจัยแหงความสำเร็จประการหนึ่งของนโยบายดาน
ราคาคือการมีระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการจัดเก็บภาษีและการบังคับใชกฎหมายที่เหมาะสม

33. ปจจัยอืน่ เชน ความชอบและตัวเลือกชนิดของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล การเปลีย่ นแปลงรายได ทางเลือกแหลงของเครือ่ ง

ดื่มแอลกอฮอลในประเทศหรือประเทศเพื่อนบาน หรือการมีหรือไมมีมาตรการนโยบายแอลกอฮอลอื่นๆ ปจจัย
เหลานี้มีผลกระทบตอประสิทธิผลของทางเลือกนโยบาย ความตองการเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางชนิดกันอาจไดรับ
ผลกระทบที่ไมเหมือนกัน การขึ้นภาษีมีผลตอยอดขายแตกตางกันขึ้นอยูกับผลกระทบตอราคาที่ผูบริโภคตองจาย
มากนอยเพียงใด ตลาดมืดขายสุราผิดกฎหมายมีผลตอนโยบายการจัดเก็บภาษีในหลายประเทศ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลง
ภาษีจะตองควบคูไปกับการควบคุมตลาดมืดหรือตลาดนอกระบบโดยรัฐบาลอยางมีประสิทธิผล การเพิ่มภาษีอาจได
รับแรงตานจากกลุมผูดื่มและผูประกอบธุรกิจ แตนโยบายภาษีจะไดประโยชนจากการสนับสนุนขอมูลและมาตรการ
สรางความตระหนักรับรูเพื่อตอสูกับแรงตานนี้

34. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย:
(ก)

กำหนดระบบภาษีสุราในประเทศเฉพาะ พรอมระบบบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิผล ที่สอดคลองกับปริมาณ
แอลกอฮอลสุทธิในเครื่องดื่มแตละชนิด;

(ข)

ทบทวนการปรับราคาอยางสม่ำเสมอตามอัตราเงินเฟอและระดับรายได;

(ค)

หามหรือจำกัดวิธีการสงเสริมการขายทั้งทางตรงและทางออม การลดราคา การลงราคาต่ำกวาตนทุน หรือ
การกำหนดราคาเดียวตอการดื่มแบบไมจำกัด หรือการขายเหมาอิงปริมาณแบบอื่นๆ;

(ง)

หากทำได ควรกำหนดราคาขั้นต่ำของเครื่องดื่มแอลกอฮอล;

(จ)

เพิ่มแรงจูงใจดานราคาในเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล;

(ฉ)

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

ยังไมไดรับผลจากการดื่มสุรา หลักฐานและแนวปฏิบัติตัวอยางที่ดีในปจจุบันสนับสนุนการใชมาตรการแกไขใน
ขอบเขตที่กวางขึ้นของยุทธศาสตรปองกันและลดผลกระทบจากการดื่มและเมาสุรา การดำเนินการตามแนวทางนี้
โดยการจัดการสภาพสิ่งแวดลอมที่ดื่มหรือการใหขอมูลแกผูดื่ม ควรหลีกเลี่ยงการเรียนรูวาการดื่มสุราเปนเรื่อง
ที่ยอมรับได และใหหลีกเลี่ยงการสงเสริมการดื่ม

36. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย:
(ก)

ควบคุมบริบทของการดื่มเพื่อลดความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ตัวอยางเชน การเสิรฟเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดวยแกวพลาสติกหรือขวดแกวตกไมแตก หรือการวางแผนปองกันปญหาจากสุราในงานเทศกาล
กิจกรรมขนาดใหญ;

(ข)

บังคับใชกฎหมายหามเสิรฟเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกผูมีอาการมึนเมาสุรา และผลความรับผิดทางกฎหมาย
หากเกิดอันตรายจากการเสิรฟเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกผูที่มึนเมา;

(ค)

ออกนโยบายจัดการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเสิรฟเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานขายเครื่องดื่ม และ
อบรมพนักงานที่เกี่ยวของใหทราบวิธีปองกัน คนหา และจัดการผูที่เมาสุราหรือมีพฤติกรรมกาวราว;

(ง)

ลดความเขมขนของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ในเครื่องดื่มแตละประเภท;

(จ)

จัดใหมีสถานบริการดูแลหรือที่พักพิงสำหรับผูที่เมาสุราอยางหนัก;

(ฉ)

จัดบริการขอมูลขาวสารใหแกผูบริโภคและกำหนดใหฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอลระบุถึงอันตรายที่เกิดจาก
แอลกอฮอล

ประเด็นที่ 9 การลดผลกระทบทางสาธารณสุขจากสุราผิดกฎหมายหรือสุราผลิตเอง
(Reducing the public impact of illicit alcohol and informally produced alcohol)
37. การดื่มสุราที่ผิดกฎหมายหรือสุราผลิตเอง อาจมีผลเสียตอสุขภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากมีปริมาณเอธานอลที่สูง
กวาและมีการปนเปอนสารพิษ เชน เมธานอล นอกจากนี้ยังกระทบตอรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีและควบคุมการผลิต
สุราที่ถูกกฎหมาย ปฏิบัติการเพื่อลดผลเสียดังกลาวควรพิจารณาใหสอดคลองกับความชุกของการดื่มสุราที่ผิด
กฎหมายและสุราผลิตเองรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้น ศักยภาพทางวิทยาศาสตร ทางวิชาการ และสถาบัน ควรมีความ
พรอมในการวางแผนและดำเนินการตามมาตรการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ความรูดานการ
ตลาดและความเขาใจในสวนผสมหรือกระบวนการผลิตสุราที่ผิดกฎหมายหรือผลิตเองก็เปนเรื่องสำคัญ รวมไปกับ
กรอบกฎหมายและการบังคับใชอยางจริงจัง มาตรการแกไขเหลานี้ควรใชรวมกับ (มิใชทดแทน) มาตรการแกไขอื่นๆ
ในการลดการดื่มแบบอันตราย
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38. การผลิตและจำหนายสุราผลิตเองเปนสิ่งที่ฝงรากลึกในหลายวัฒนธรรมและมักไดรับการควบคุมแบบไมเปนทางการ

มาตรการควบคุมสุราทีผ่ ดิ กฎหมายและสุราผลิตเองอาจใชแตกตางกัน ควรดำเนินการรวมกับการสรางความตระหนักรับรู
และการขับเคลื่อนชุมชน การพยายามสงเสริมแหลงรายไดอื่นทดแทนก็เปนเรื่องสำคัญเชนกัน

39. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย:
(ก)

การควบคุมคุณภาพที่ดีในการผลิตและการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล;

(ข)

การควบคุมการจำหนายสุราผลิตเอง และนำเขาสูระบบการจัดเก็บภาษี;

(ค)

ระบบการควบคุมและบังคับใชที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอากรแสตมป;

(ง)

การพัฒนาหรือเสริมความเขมแข็งใหระบบติดตามคนหาสุราที่ผิดกฎหมาย;

(จ)

การหาความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการจัดการกับสุราที่ผิดกฎหมายโดยผูรับผิดชอบทั้ง
ในระดับประเทศและระหวางประเทศ;

(ฉ)

การออกคำเตือนใหประชาชนทราบถึงสารปนเปอนและปญหาสุขภาพอื่นที่เกิดจากการดื่มสุราผิดกฎหมาย
และสุราผลิตเอง

ประเด็นที่ 10 การติดตามและการเฝาระวัง
(Monitoring and surveillance)
40. ขอมูลจากการติดตามและเฝาระวังเปนพื้นฐานของความสำเร็จและการดำเนินการตามทางเลือกนโยบายทั้งเกาที่

เหมาะสม การติดตามและเฝาระวังในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาตินั้นเปนสิ่งจำเปน เพื่อติดตาม
ขนาดของปญหาและแนวโนมของอันตรายจากการดื่มสุรา เพื่อเสริมสรางการเรียกรอง เพื่อกำหนดนโยบาย และ
เพื่อประเมินผลมาจัดการแกไข การติดตามควรดูลักษณะของประชาชนที่เขาถึงบริการและเหตุผลวาทำไมประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบสวนใหญยังไมเขาถึงบริการปองกันและบำบัดรักษา ขอมูลอาจมีอยูที่ภาคสวนอื่น ดังนั้นระบบ
ประสานงาน แลกเปลี่ ย น และร ว มมื อ ด า นข อ มู ล ข า วสารที่ ดี เ ป น สิ่ ง จำเป น ในการรวบรวมข อ มู ล ที่ ค รอบคลุ ม
อยางกวางขวางเพื่อการติดตามและเฝาระวังอยางครบวงจร

41. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ยั่งยืนของประเทศโดยใชตัวชี้วัด กำหนดนิยามศัพท และกระบวนการจัดเก็บขอมูล

ที่เขากันไดกับระบบขอมูลระดับโลกและระดับภูมิภาคขององคการอนามัยโลกจะเปนรากฐานที่สำคัญสำหรับการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผลกับความพยายามของประเทศในการลดการดื่มสุราแบบอันตรายและติดตามแนวโนม
ในระดับพื้นที่ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ การสอบทานและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
เผยแพรหรือสะทอนขอมูลกลับใหผูกำหนดนโยบายและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยางทันเวลา ควรไดรับการบูรณาการ
เขาเปนสวนหนึ่งในการดำเนินนโยบายและมาตรการจัดการเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย การรวบรวม วิเคราะห
และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดื่มสุราแบบอันตรายนั้นเปนงานที่ตองใชทรัพยากรสูง

20

á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒÁÕ»˜ÞËÒ¡ÒÃ´×èÁÊØÃÒ (¼ÃÊ.)

42. ทางเลือกนโยบายและมาตรการจัดการ ในประเด็นนี้ประกอบดวย:
(ก)

จัดตั้งกรอบการทำงานที่มีประสิทธิผลเพื่อติดตามเฝาระวังกิจกรรมตางๆ เชน การสำรวจการดื่มสุราและ
อันตรายจากการดื่มสุราระดับชาติเปนระยะ และวางแผนการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลขาวสาร;

(ข)

จัดตั้งหรือมอบหมายใหสถาบันหรือองคกรใดๆ ในการรับผิดชอบรวบรวม สอบทาน วิเคราะห และเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่มี รวมทั้งการจัดตีพิมพรายงานระดับชาติ;

(ค)

กำหนดนิ ย ามและติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การดื่ ม สุ ร าแบบอั น ตราย การตอบสนองต อ นโยบาย
และมาตรการจัดการเพื่อปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย;

(ง)

สรางแหลงรวมรวมขอมูลในระดับประเทศโดยใชตัวชี้วัดสากล และรายงานขอมูลในรูปแบบที่กำหนดไปยัง
องคการอนามัยโลกและหนวยงานนานาชาติอื่นที่เกี่ยวของ;

(จ)

พัฒนากลไกการประเมิน ดวยการเก็บขอมูลที่จะบอกถึงผลกระทบของมาตรการเชิงนโยบาย มาตรการการ
จัดการและโปรแกรมที่ดำเนินการเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย

»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃÃÐ´ÑºâÅ¡: º·ºÒ·ËÅÑ¡áÅÐÍ§¤»ÃÐ¡Íº
43. ดวยขนาดปญหาที่ใหญและซับซอนจึงตองใชความพยายามรวมกันในระดับโลก เพื่อสนับสนุนใหประเทศสมาชิก
เผชิญกับความทาทายระดับชาติ ความรวมมือและประสานงานระดับนานาชาติจะเสริมกำลังรวมที่จำเปนและทำให
เพิ่มแรงผลักดันใหแกบรรดาประเทศสมาชิกดำเนินการตามมาตรการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ

44. องคการอนามัยโลก ดวยความรวมมือกับองคการอื่นในสหประชาชาติและภาคีนานาชาติอื่นๆ จะ:
(ก)

เปนผูนำ;

(ข)

สงเสริมการเรียกรองสิทธิใหเขมแข็ง;

(ค)

กำหนดนโยบายทางเลือกที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ ดวยความรวมมือกับประเทศสมาชิก;

(ง)

สงเสริมเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางประเทศ;

(จ)

เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีและจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม;

(ฉ)

ประสานการติดตามอันตรายจากการดื่มสุราและความกาวหนาของแตละประเทศในการดำเนินการตามที่ตั้งไว
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45. ปฏิบัติการที่องคการอนามัยโลกและภาคีนานาชาติอื่นๆ ใหการสนับสนุนในการดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลก

นั้นจะกระทำตามขอบเขตขององคกรนั้น โดยทุกภาคสวนทั้ง NGOs นานาชาติ สมาคมวิชาชีพ สถาบันวิจัย และ
ผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตางมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมปฏิบัติการระดับโลกดังตอไปนี้
(ก)

ภาคีหลักในสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศ เชน ILO, UNICEF, WTO, UNDP, UNFPA, UNAIDS,
UNODC และธนาคารโลกจะไดรับการกระตุนใหเพิ่มความรวมมือและประสานงานเพื่อปองกันและลดการดื่ม
สุราแบบอันตราย โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง

(ข)

ภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญในการเตือนบุคคล ครอบครัว และชุมชนถึงผลกระทบจากการดื่มสุราแบบ
อันตราย และเสริมขอผูกมัดและเพิ่มทรัพยากรเพื่อลดอันตรายจากสุรา หนวยงาน NGOs จะไดรับการ
สงเสริมใหจัดตั้งเครือขายและกลุมปฏิบัติการอยางกวางขวางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร
ระดับโลก

(ค)

สถาบันวิจัยและสมาคมวิชาชีพมีบทบาทสำคัญในการหาหลักฐานเชิงประจักษเพิ่มเติมสำหรับปฏิบัติการและ
การเผยแพรขอมูลเหลานี้ไปสูผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุขหรือชุมชนในวงกวาง ศูนยประสานความรวมมือ
ขององคการอนามัยโลกมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการและประเมินผลยุทธศาสตรระดับโลก

(ง)

ผูประกอบการธุรกิจในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการจำหนายเปนผูมีบทบาทสำคัญในฐานะเปน
ผูพัฒนา ผูผลิต ผูจำหนาย ผูทำการตลาด และผูขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งควรไดรับการสนับสนุนเปน
พิเศษใหหาวิธีที่มีประสิทธิผลในการปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตรายภายใตบทบาทของตน รวมทั้งมี
ปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่ควบคุมตัวเอง นอกจากนี้ยังมีสวนชวยโดยใหขอมูลปริมาณการขายและการบริโภค
ไดอีกดวย

(จ)

สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไมเพียงแตในฐานะผูสงผานขาวสารและขอมูลเทานั้น แตยังเปน
ชองทางในการสื่อสารเชิงพาณิชย (โฆษณา) อีกดวย และจะตองไดรับการกระตุนใหสนับสนุนความตั้งใจ
และกิจกรรมตามยุทธศาสตรระดับโลก

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

47. องคการอนามัยโลกมีขอผูกมัดที่จะเพิ่มความตระหนักตอปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการดื่มสุราแบบอันตราย และ

ตอขั้นตอนดำเนินการเพื่อปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย รักษาชีวิต และลดความทุกขทรมาน องคการ
อนามัยโลกจะชักชวนใหองคกรระหวางประเทศและตัวแทนนานาชาติใดๆ ที่เปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสียมารวม
ดำเนินการ เพื่อใหมั่นใจวาผูที่มีบทบาทเกี่ยวของมีสวนในการลดการดื่มสุราแบบอันตราย
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48. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกโดย:
(ก)

เพิ่มความตระหนักขนาดของปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการดื่มสุราแบบอันตรายและเปนปากเปนเสียงใหกับ
ปฏิบัติการที่เหมาะสมในทุกระดับเพื่อปองกันและลดปญหาดังกลาว;

(ข)

เปนปากเสียงใหเกิดความสนใจในการนำปญหาการดื่มสุราแบบอันตรายเขาสูวาระขององคกรระหวางประเทศ
และองคกรระหวางรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนความสอดคลองของนโยบายระหวางงานสาธารณสุขกับภาค
สวนอื่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก;

(ค)

สงเสริมและชวยใหเกิดการรวมมือ ประสานงาน เปนภาคีเครือขายและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในระดับ
นานาชาติ เพื่อใหมั่นใจวามีการประสานพลังและรอยเรียงกิจกรรมของทุกภาคีที่เกี่ยวของ;

(ง)

ใหประเด็นสื่อสารหลักเกี่ยวกับการปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย ดวยขอความที่ซ้ำๆ มีหลักการ
และชัดเจน;

(จ)

สงเสริมเครือขายระหวางประเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณกัน;

(ฉ)

ชวยใหเกิดเครือขายระหวางประเทศเพื่อตอสูกับปญหาเฉพาะหรือปญหาที่คลายกัน (ตัวอยางเชน ปญหา
เฉพาะของกลุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมหรือชนกลุมนอย หรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการดื่มของเยาวชน
เปนตน);

(ช)

เปนปากเสียงใหมีขอพิจารณาที่เหมาะสม จากภาคีเจรจาการคาระดับนานาชาติ ภูมิภาค และทวิภาคี ถึงความ
จำเปนและขีดความสามารถของรัฐบาลระดับชาติหรือระดับทองถิ่นในการควบคุมการจำหนาย การขายและ
การตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล การจัดการความสูญเสียทางสุขภาพและสังคมที่เกิดจากสุรา

(ซ)

ใหเกิดความมั่นใจวาเลขาธิการองคการอนามัยโลกมีกระบวนการพรอมที่จะทำงานกับ NGOs และภาคประชา
สังคมอื่นๆ ในการรวมพิจารณาขอขัดแยงเชิงผลประโยชนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ NGOs บางองคกร

(ฌ) คงมีการเจรจากับภาคเอกชนอยางตอเนื่องในประเด็นวา ภาคเอกชนจะสามารถชวยอยางไรใหดีที่สุดในการ
ลดอันตรายจากการดื่มสุรา โดยมีการพิจารณาอยางเหมาะสมในผลประโยชนทางธุรกิจที่เกี่ยวของและ
ขอขัดแยงที่อาจเกิดกับเปาหมายทางสาธารณสุข
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49. ประเทศสมาชิกหลายประเทศจำเปนตองเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการกำหนด บังคับใช และรักษาไว

ซึ่งนโยบายและกรอบกฎหมายที่สำคัญและกลไกดำเนินการ ปฏิบัติการระดับโลกจะสนับสนุนปฏิบัติการของประเทศ
ผานการพัฒนากลไกที่ยั่งยืน ใหคำแนะนำที่เปนบรรทัดฐานที่จำเปน และใหเครื่องมือทางวิชาการ เพื่อการสนับสนุน
วิชาการอยางมีประสิทธิผลและการเสริมสรางสมรรถนะ โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง ปฏิบัติการ
เหลานี้จะตองสอดคลองกับบริบท ความตองการ และลำดับความสำคัญในปญหาของประเทศ การพัฒนาโครงสราง
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พื้นฐานที่จำเปนสำหรับการตอบสนองนโยบายอยางมีประสิทธิผลในประเทศที่มีภาระจากแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเปนสิ่ง
สำคัญที่ตองทำกอน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานสาธารณสุขและการพัฒนาที่กวางขึ้น

50. องคการอนามัยโลกมีขอผูกมัดที่จะรวมมือกับผูปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยใหการ
แนะนำและการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันที่รับผิดชอบตอปญหาสาธารณสุขที่เกิด
จากการดื่มสุราแบบอันตราย องคการอนามัยโลกจะมุงใหการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะเปนพิเศษใหแก
ประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายไดต่ำถึงปานกลาง

51. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกโดย:
(ก)

จัดทำเอกสารและเผยแพรตัวอยางรูปแบบที่ดีในการจัดบริการสาธารณสุขตอปญหาที่เกิดจากสุรา;

(ข)

จัดทำเอกสารและเผยแพรตัวอยางการปฏิบัติและรูปแบบที่เปนเลิศในการตอบสนองตอปญหาที่เกิดจากสุรา
ในภาคสวนตางๆ;

(ค)

ดึงความชำนาญในดานอื่น เชน ความปลอดภัยทางจราจร การจัดเก็บภาษี และกระบวนการยุติธรรมมารวม
กับความชำนาญดานสาธารณสุขในการคิดคนรูปแบบที่มีประสิทธิผลในการปองกันและลดอันตรายจากสุรา;

(ง)

จัดใหมีขอแนะนำที่เปนบรรทัดฐานในการปองกันและบำบัดรักษาในรูปแบบตางๆ ที่มีประสิทธิผลและคุมคา;

(จ)

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหเครือขายระดับโลก ระดับภูมิภาค และเครือขายระหวางประเทศเพื่อให
ชวยกันแลกเปลี่ยนตัวอยางการปฏิบัติที่เปนเลิศ และสงเสริมการสรางสมรรถนะ;

(ฉ)

ตอบสนองคำรองขอจากประเทศสมาชิกในการสนับสนุนความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถในการ
เขาใจนัยยะของการคาระหวางประเทศและขอตกลงทางการคาตอสุขภาพ

¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐà¼Âá¾Ã‹Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ
52. ประเด็นสำคัญสำหรับปฏิบัติการระดับโลกจะไดรับการติดตามในเรื่องแนวโนมของปริมาณการดื่มสุรา อันตรายที่เกิด

จากสุรา ผลกระทบตอสังคม รวมถึงการวิเคราะหและเผยแพรในเวลาที่เหมาะสม ความรูที่มีอยูเกี่ยวกับความรุนแรง
ของการดื่มสุราแบบอันตราย การปองกันและบำบัดรักษาที่มีประสิทธิผลและคุมคา ควรไดรับการรวบรวมและ
เผยแพรอยางเปนระบบในระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลระบาดวิทยาของการดื่มสุราและอันตรายที่เกิด
จากสุรา ผลกระทบของการดื่มสุราแบบอันตรายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการแพรเชื้อโรคติดตอ
ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายไดต่ำถึงปานกลาง

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

ประกอบระดับภูมิภาคนั้น ไดรับการพัฒนาโดยองคการอนามัยโลก เพื่อใหเกิดการนำเสนอขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
ของระดับและลักษณะพฤติกรรมการดื่มสุรา ผลกระทบจากสุราตอสุขภาพและสังคม และการตอบสนองนโยบาย
ในทุกระดับ การปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสุราและสุขภาพระดับโลกและภูมิภาคนั้น จำเปนตองพัฒนาระบบเฝาระวัง
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ของประเทศ การรายงานขอมูลอยางสม่ำเสมอไปยังจุดศูนยรวมขอมูลตามที่องคการอนามัยโลกกำหนด และเสริม
ความเขมแข็งใหแกกิจกรรมเฝาระวังที่เกี่ยวของ

54. องคการอนามัยใหคำมั่นที่จะทำงานรวมกับภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการปรับวาระงานวิจัยนานาชาติดานสุรา
และสุขภาพ สรางสมรรถนะการวิจัย และสงเสริมสนับสนุนเครือขายวิจัยนานาชาติและโครงการตางๆ เพื่อผลิตและ
เผยแพรขอมูลใหแกการพัฒนานโยบายและโปรแกรม

55. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกโดย:
(ก)

ใหมีระบบจัดเก็บฐานขอมูลมาตรการแกไขปญหาที่มีประสิทธิผลและมีความคุมคาเพื่อลดการดื่มสุราแบบ
อันตราย รวมทัง้ สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารเกีย่ วกับบริการบำบัดรักษาทีม่ ปี ระสิทธิผล;

(ข)

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบขอมูลของแอลกอฮอลและสุขภาพโลก (The Global Information Systems
on Alcohol and Health) และการประเมินความเสี่ยงเปรียบเทียบของภาระโรคที่เกิดจากสุรา;

(ค)

พัฒนาหรือปรับกลไกการเก็บขอมูลใหดีขึ้น โดยอาศัยขอมูลเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด และนิยามที่ตกลงกันไว เพื่อ
ที่จะสงเสริมใหสามารถจัดเก็บ ตรวจทาน วิเคราะห และเผยแพรขอมูลในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศตอไป;

(ง)

สงเสริมใหเครือขายระดับภูมิภาคและระดับโลกสนับสนุนและใหความชวยเหลือความพยายามของประเทศ
ดวยการมุงเนนการสรางองคความรูและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร;

(จ)

สืบสานความรวมมือกับเครือขายนักวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญสาธารณสุขระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมการ
วิจัยในหลายแงมุมที่เกี่ยวกับการดื่มสุราแบบอันตราย;

(ฉ)

สงเสริมใหมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของมาตรการเชิงนโยบายตางๆที่ไดดำเนินการในบริบททาง
วัฒนธรรมและพัฒนาการที่แตกตางกัน;

(ช)

สงเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลมาตรการจัดการที่มีประสิทธิผล และการวิจัยดานความสัมพันธ
ระหวางการดื่มสุราแบบอันตรายกับความไมเทาเทียมกันทางสังคมและสุขภาพ
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¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
56. ขนาดของปญหาจากโรคที่เกิดจากสุราและภาระทางสังคมนั้นตรงขามกับจำนวนทรัพยากรเพื่อลดการดื่มสุราแบบ

อันตรายที่มีอยูในทุกระดับ การริเริ่มการพัฒนาระดับโลกจะตองพิจารณาวา ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มี
รายไดต่ำถึงปานกลางตองการการสนับสนุนทางวิชาการทั้งดานความชวยเหลือและความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อจัด
ทำและเสริมสรางความเขมแข็งใหนโยบายและแผนงานปองกันการดื่มสุราแบบอันตรายระดับประเทศ พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม รวมทั้งในระบบบริการสาธารณสุข องคกรเพื่อการพัฒนาควรใหความสำคัญประเด็น
การลดการดืม่ สุราแบบอันตรายในลำดับตนๆ โดยเฉพาะประเทศทีก่ ำลังพัฒนาและประเทศทีม่ รี ายไดตำ่ ถึงปานกลางทีม่ ี
ปญหาภาระโลกจากการดื่มสุราแบบอันตรายสูง การชวยเหลือการพัฒนาอยางเปนทางการจะชวยเปดโอกาสให
สรางสมรรถนะที่ยั่งยืนใหแกสถาบันทางดานนี้ในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง
เชนเดียวกับกลไกความรวมมือระหวางประเทศกำลังพัฒนา โดยนัยสำคัญนี้ ประเทศสมาชิกจะไดรับการกระตุน
ให ส นั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ในการดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ โลกผ า นความร ว มมื อ ระดั บ นานาชาติ แ ละ
ความชวยเหลือทางการเงิน รวมทั้งการชวยเหลือพัฒนาอยางเปนทางการใหแกประเทศกำลังพัฒนา

57. องค ก ารอนามั ย โลกให ค ำมั่ น ที่ จ ะช ว ยเหลื อ ประเทศต า งๆ ตามที่ ร อ งขอในการจั ด สรรทรั พ ยากรและรวบรวม
ทรัพยากรที่มีอยูในการสนับสนุนปฏิบัติการระดับโลกและระดับชาติเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายในพื้นที่ที่จัดให
เปนความสำคัญลำดับตน

58. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกโดย:
(ก)

สงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณและตัวอยางปฏิบัติการที่ดีดานนโยบายการจัดสรรงบประมาณและ
มาตรการแกไขเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย;

(ข)

แสวงหาทางเลือกใหมหรือนวัตกรรมตลอดจนมาตรการเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางการเงินสำหรับการดำเนิน
การตามยุทธศาสตรระดับโลก

(ค)

ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายนานาชาติ องคกรระหวางรัฐ และผูสนับสนุนทุน เพื่อจัดสรรทรัพยากร
ที่จำเปนในการสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลางในความพยายาม
ที่จะลดการดื่มสุราแบบอันตราย
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59. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรใหประสบความสำเร็จนั้น จะตองอาศัยปฏิบัติการรวมกันระหวางประเทศสมาชิก
การบริหารจัดการระดับโลกที่มีประสิทธิผล และการทำงานรวมกันของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทั้งหมด ปฏิบัติการ
ทั้งหมดตามที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรไดถูกเสนอเพื่อสนับสนุนใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคทั้งหาประการ

60. เลขาธิการองคการอนามัยโลกจะรายงานอยางสม่ำเสมอถึงภาระอันตรายที่เกิดจากสุรา จัดทำขอเสนอตามหลักฐาน
เชิงประจักษ และเปนปากเสียงแทนปฏิบัติการทุกระดับในการปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตราย เลขาธิการฯ
จะประสานงานกับองคกรระหวางรัฐตามความเหมาะสม และองคกรนานาชาติอื่นๆ ที่เปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสีย
เพื่อใหมั่นใจวาปฏิบัติการเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายจะไดรับการจัดลำดับความสำคัญและจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนอยางเหมาะสม

¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§áÅÐÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ÑºÂØ·¸ÈÒÊμÃ á¼¹§Ò¹ áÅÐâ»Ãá¡ÃÁÍ×è¹æ
61. ยุทธศาสตรระดับโลกนี้เกิดขึ้นโดยการริเริ่มระดับภูมิภาค ตัวอยางเชน กรอบการทำงานเรื่องนโยบายแอลกอฮอล
ขององคการอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป (มติที่ EUR/RC55/R1) ยุทธศาสตรภูมิภาคเพื่อลดอันตรายจากการดื่มสุรา
ในภู มิ ภ าคแปซิ ฟ ก ตะวั น ตก (มติ ที่ WPR/RC57.R5) นโยบายทางเลื อ กด า นการควบคุ ม การดื่ ม สุ ร าในภู มิ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (มติที่ SEA/RC59/R8) ปญหาสาธารณสุขจากการดืม่ สุราในภูมภิ าคเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก
(มติที่ EM/RC53/R.5) และปฏิบัติการเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายในภูมิภาคแอฟริกา (เอกสารที่ AFR/RC58/3)

62. การดื่มสุราแบบอันตรายเปนหนึ่งในสี่ปจจัยเสี่ยงหลักที่เนนใหความสำคัญในแผนปฏิบัติสำหรับยุทธศาสตรระดับโลก

เพื่อปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ (มติที่ WHA61.14) ยุทธศาสตรในการลดการดื่มสุราแบบอันตรายไดสรางและ
เชื่อมโยงกับปจจัยเสี่ยงอื่นของโรคไมติดเชื้อและโปรแกรมเฉพาะโรคผานยุทธศาสตรระดับโลกดานอาหาร การ
ออกกำลังกาย และสุขภาพ (มติที่ WHA57.17) การควบคุมบุหรี่ (มติที่ WHA56.1) การสงเสริมสุขภาพและวิถีชีวิต
สุขภาพ (มติที่ WHA57.16) และการปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง (มติที่ WHA58.22)

63. ยุทธศาสตรยังเชื่อมโยงและเปนทิศทางเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของในองคการอนามัยโลก โดยเฉพาะโปรแกรม

ลดชองวางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action Programme) ที่รวมทั้งการปองกันการฆาตัวตายและการจัดการ
ความผิดปกติพฤติกรรมเสพสารเสพติดอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมในโปรแกรมดานความรุนแรงและสุขภาพ (มติที่ WHA
56.24) ความปลอดภัยทางถนนและสุขภาพ (มติที่ WHA57.10) สุขภาพและพัฒนาการเด็กและวัยรุน (มติที่ WHA
56.21) และสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ (มติที่ WHA57.12)

64. ดวยหลักฐานที่มากขึ้นเรื่อยๆ จึงไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นถึงความเชื่อมโยงระหวางการดื่มสุราแบบอันตรายและโรค

ติดเชือ้ บางชนิด และระหวางการดืม่ สุราแบบอันตรายกับพัฒนาการของทารก ยุทธศาสตรยงั ไดเชือ่ มโยงกับโปรแกรม
เอชไอวี/เอดสและวัณโรคขององคการอนามัยที่ดำเนินการอยูแลว และการทำงานที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ
ผานปฏิบัติการเกี่ยวกับปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ (มติที่ WHA62.14) และบรรลุเปาหมายการพัฒนาสุขภาพ
ที่บรรจุอยูในคำประกาศสหัสวรรษของสหประชาชาติ (United Nations Millennium Declaration) (มติที่ WHA58.30)
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65. การดำเนินยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายไดกำหนดกรอบงานสนับสนุนสำหรับสำนักงาน

องคการอนามัยสวนภูมภิ าค ในการกำหนด ทบทวน และดำเนินนโยบายทีเ่ ฉพาะสำหรับภูมภิ าคและรวมกับสำนักงาน
ประจำประเทศ ในการใหการสนับสนุนทางวิชาการแกประเทศสมาชิก โดยเนนถึงการประสานงานภายในเลขาธิการฯ
สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมดกับการดื่มสุราแบบอันตรายที่อยูในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตรนี้

¡Åä¡¡ÒÃμÔ´μÒÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒáÅÐ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹
66. เพื่อติดตามความกาวหนา ยุทธศาสตรจึงตองอาศัยกลไกที่เหมาะสมในแตละระดับเพื่อการประเมิน รายงาน และ
ปรั บ โปรแกรม กรอบการทำงานที่ เ น น ผลกระทบเป น สิ่ ง จำเป น เพื่ อ ประเมิ น ความสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
ยุทธศาสตร

67. การสำรวจระดับโลกถึงระบบขอมูลของแอลกอฮอลและสุขภาพโลก (The Global Information Systems on Alcohol

and Health) ขององคการอนามัยโลกจะเปนสวนสำคัญของกลไกรายงานและติดตามผล เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ของระบบจะไดรับการปรับปรุงเพื่อใหครอบคลุมการรายงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการและผลลัพธของการดำเนิน
ยุทธศาสตรในระดับประเทศ

68. การประชุมอยางสม่ำเสมอของเครือขายระดับโลกและเครือขายภูมิภาค เปนกลไกใหมีการอภิปรายทางวิชาการ

ในการดำเนินยุทธศาสตรในระดับตางๆ นอกจากไดพจิ ารณากระบวนการตางๆ แลว การประชุมยังสามารถอภิปรายราย
ละเอียดในประเด็นสำคัญลำดับตนและหัวขอที่เกี่ยวกับการดำเนินการ

69. การรายงานการดำเนินยุทธศาสตรระดับโลกของประเทศสมาชิกจะรายงานเปนประจำผานคณะกรรมการภูมิภาค
ขององคการอนามัยโลกและที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและความกาวหนา
ควรไดรับการนำเสนอทั้งในที่ประชุมระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ และการประชุมองคกรระหวางรัฐตามความ
เหมาะสม
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(¾ÄÉÀÒ¤Á ¤.È.2010)
WHA63.13 ÂØ·¸ÈÒÊμÃÃÐ´ÑºâÅ¡à¾×èÍÅ´¡ÒÃ´×èÁÊØÃÒáººÍÑ¹μÃÒÂ

การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบสาม
พิจารณารายงานยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย1 และรางยุทธศาสตรระดับโลกที่แนบมาแลว
ทายนี้;
ทบทวนมติ ที่ WHA58.26 ว า ด ว ยป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ เ กิ ด จากการดื่ ม สุ ร าแบบอั น ตราย และมติ ที่ WHA61.4
วาดวยยุทธศาสตรเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย;

1. รับรอง ยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย;
2. ยืนยัน วายุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย มีวัตถุประสงคที่จะใหแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน

ในทุกระดับ และกำหนดลำดับความสำคัญประเด็นปฏิบัติการระดับโลก ซึ่งจะเปนการรวบรวมทางเลือกนโยบายและ
มาตรการ ที่สามารถนำไปพิจารณาดำเนินการและปรับใชไดในระดับประเทศตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง
เงื่อนไขของประเทศ เชน บริบททางศาสนาและวัฒนธรรม ลำดับความสำคัญในทางสาธารณสุขของประเทศ ตลอด
จนทรัพยากร สมรรถนะ และขีดความสามารถของประเทศ;

3. กระตุน ใหประเทศสมาชิก:2

1
2

(ก)

รับรองและดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายตามแตความเหมาะสม โดย
การสงเสริมและสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขในประเทศสมาชิกเพือ่ ลดการดืม่ สุราแบบอันตราย และขับเคลือ่ น
ความตั้งใจทางการเมืองและระดมงบประมาณเพื่อใชตามวัตถุประสงคนี้;

(ข)

ดำเนินการอยางตอเนื่องตามมติที่ WHA61.4 วาดวยยุทธศาสตรในการลดการดื่มสุราแบบอันตรายและมติที่
WHA58.26 วาดวยปญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราแบบอันตราย;
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(ค)

รับรองวาการดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายจะเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหเกิดความพยายามของประเทศ ในการปกปองคุมครองกลุมเสี่ยง เยาวชน และผูไดรับผลกระทบจากการดื่ม
สุราแบบอันตรายของผูอื่น;

(ง)

รั บ รองว า การดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ โลกเพื่ อ ลดการดื่ ม สุ ร าแบบอั น ตรายจะแสดงผลในระบบ
ติดตามของประเทศ และรายงานไปยังระบบขอมูลขาวสารดานแอลกอฮอสและสุขภาพขององคการอนามัยโลก
อยางสม่ำเสมอ

4. เรียกรอง ใหผูอำนวยการองคการอนามัยโลก:
(ก)

ใหความสำคัญประเด็นนี้ในลำดับตนขององคการอยางเหมาะสม และรับรองการสนับสนุนงบประมาณและ
บุคลากรในทุกระดับ เพื่อปองกันและลดการดื่มสุราแบบอันตรายและดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อ
ลดการดื่มสุราแบบอันตราย;

(ข)

ประสานความรวมมือและใหการสนับสนุนแกประเทศสมาชิกตามความเหมาะสม ในการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกการแกไขปญหา
สาธารณสุขที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราแบบอันตรายของประเทศ;

(ค)

ติดตามความกาวหนาในการดำเนินการตามยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตรายและรายงาน
ความกาวหนาผานคณะกรรมการบริหารไปยังที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบหก
(การประชุมครั้งที่แปด วันที่ 21 พฤษภาคม 2010
คณะกรรมการชุด A, รายงานฉบับที่สี่)

