
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ระยะท่ี 2  พ.ศ. 2564 – 2570

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

งานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 25 พฤศจิกายน 2563



ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ 5: พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ 4: การจัดการปัญหาสุราในระดับพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์ 1: 
ควบคุมการเข้าถึง 

(เศรษฐศาสตร์ และ
กายภาพ)

ยุทธศาสตร์ 2: 
ปรับเปลี่ยนค่านิยม 

และลดแรงสนับสนุน
การดื่ม

ยุทธศาสตร์ 3: 
ลดอันตรายของ

การบริโภค

ควบคุม
ปริมาณการ

บริโภค

ป้องกันนักดื่ม
หน้าใหม่ และ

ควบคุมความชุก
ของผู้บริโภค

ลดความเสี่ยง
ของการบริโภค

จ ากัดและลด
ความรุนแรง
ของปัญหา

กลุ่มมาตรการใน 5 ยุทธศาสตร์
1.1 ภาษีราคา
1.2 ควบคุมการผลิตและกระจาย
1.3 ควบคุมวันเวลาสถานที่ขาย
1.4 ควบคุมการขายให้เด็ก
2.1 ควบคุมการตลาดส่งเสริมการขาย
2.2 ให้ความรู้ ปรับทัศนคติ
2.3 ปรับเปลี่ยนบริบทที่มคีวามเสี่ยงสูง
3.1 ดื่มไม่ขับ
3.2 คัดกรอง บ าบัดรักษา
4.1 การจัดการในพ้ืนที่
4.2 การจัดการในหน่วยงาน
5.1 สร้างความมุ่งมั่นและการมสี่วนร่วม
5.2 ส่งเสริมความโปร่งในในกระบวนการ
5.3 ส่งเสริมกระบวนการที่มีรากฐานจากองค์ความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน
5.4 ปกป้องความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์จากผลกระทบของการค้า

ระหว่างประเทศ
5.5 รณรงค์สาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายแอลกอฮอล์
5.6 พัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการกบัปญัหาแอลกอฮอล์

ควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภควัตถุประสงค์

4 เป้าหมายเชิง
กลไก

5 ยุทธศาสตร์ใน
การจัดการปัญหา
แอลกอฮอล์

1) Price and 
Availability
2) Attitude
3) Risk
4) Settings
5) Support
(PAARISS)
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ผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย หน่วย
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ปริมาณการบริโภคต่อประชากร

ผู้ใหญ่

ลิตรของแอลกอฮอล์

บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี

7.71 8.20 7.71 คงท่ี 8.06 8.78 7.32 -5% 6.86

(พ.ศ.2562)

ความชุกของผู้บริโภคในประชากร

ผู้ใหญ่

ร้อยละ 30.0% 30.69% 28.5% -5% 32.3 30.25% 27.0% -10% 28.4 %

(พ.ศ.2560)

ความชุกของผู้บริโภคในประชากร 

15 – 19 ปี

ร้อยละ 12.7% 15.37% 12.7% คงท่ี 18.1 16.67% 12.07% -5% 13.6 %

(พ.ศ.2560)

สัดส่วนของผู้บริโภคประจ า** ต่อ

ผู้บริโภคทั้งหมด

ร้อยละ 40.67% 45.88% 40.67% คงท่ี 42.4% 48.83% 38.63% -5% 43.9 %

(พ.ศ.2560)

หมายเหตุ 
*  ค ำนวณจำกกำรเปลี่ยนแปลงแบบเส้นตรงจำกฐำนข้อมูลระหว่ำงของปี 2539 - 2550 จำกข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และกรมสรรพสำมิต
** หมำยถึงผู้ที่บริโภคโดยเฉลี่ยอย่ำงน้อย ๑ ครั้งต่อสัปดำห์



ที่มำ : ปี 2544, 2547, 2550, 2554, 2560 จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรด่ืมสุรำของประชำกร, ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ปี 2549, 2552, 2556, 2558 จำกกำรส ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร, ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ข้อมูลปริมำณจ ำหน่ำย ปริมำณผลิตสุรำพ้ืนเมือง และปริมำณน ำเข้ำเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จำกกรมสรรพสำมิต ข้อมูลจ ำนวนประชำกรกลำงปี (อำยุ 15 ปีข้ึนไป) จำกส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
วิเครำะห์โดย : ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ 

ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากรต่อปี 
ของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป พ.ศ. 2540 – 2559 และค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2560-2564

คนไทยดื่มเฉลี่ยต่อหัว 6.86 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี
ส่วนใหญ่เป็นเหล้านอก เบียร์ และไวน์
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ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรปี 2544 - 2560
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15 ปีขึ้นไป 15 - 19 ปี เป้าแผนชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (ต่อ)

1.1 ความชุกของผู้บริโภคในประชากรอายุ 15 – 19 ปี 
สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงของเยาวชน พบว่าลดลง
เล็กน้อยจากร้อยละ 14.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 13.6 ในปี 2560

1.2 อัตราความส าเร็จในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ พบว่า ข้อมูลจากเครือข่าย
เยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เยาวชนอายุต่ ากว่าเกณฑ์สามารถ
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส าเร็จร้อยละ 84 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 99 ในปี 2560

ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์

ท่ีมำ : ปี 2550, 2554 จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดืม่สุรำของประชำกร, ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ปี 2552, 2556, 2558 จำกกำรส ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร, ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

วิเครำะห์โดย : ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ 

ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร ปี 2550 - 2560



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม

มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตัวชี้วัด 1. จ านวนการร้องเรียนและจ านวนผู้ฝ่าฝืนทีถู่กด าเนินคดีกรณีฝ่าฝืนการควบคมุ (ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
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ผลการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน และการบังคับใช้กฎหมายด าเนินคดี ปีงบประมาณ 2552 - 2562

เร่ืองร้องเรียน ด าเนินคดี สัดส่วน

ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการด่ืม
มาตรการการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่มสุรา

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้บริโภคที่งดหรือลดการบริโภคในช่วงเข้าพรรษา
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ล้านคน

จ านวนผู้งด/ลดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557 - 2562

ปี ร้อยละของผู้บริโภคที่งดหรอืลดการบริโภคในช่วงเข้าพรรษา 

2557 83.5 (17.0 ล้านคน)

2558 72.5 (13.6 ล้านคน)

2559 67.1 (12.0 ล้านคน)

2560 67.5 (14.2 ล้านคน)

2561 55.5 (12.5 ล้านคน)

2562 53.5 (12.9 ล้านคน)

ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดอันตรายจากการบริโภค
มาตรการควบคุมพฤตกิรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมนึเมา

ตวัชีว้ดั 1. จ ำนวนกำรทดสอบระดบัแอลกอฮอล์ในลมหำยใจ

มาตรการการคัดกรองและบ าบัดรักษา

ตัวชี้วัด 1. จ ำนวนสถำนบริกำรที่มีบริกำรคัดกรองและบ ำบัดรักษำผู้มี
ปัญหำจำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2564

จ ำนวนสถำนบริกำรฯ 899 แห่ง

(แบ่งเป็น โรงพยำบำลศูนย์   34 แห่ง

โรงพยำบำลทั่วไป  87 แห่ง

โรงพยำบำลชุมชน 778 แห่ง)

(ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
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ครั้ง

ปี

ผลการปราบปรามการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 (2) ขับข่ีรถในขณะมึนเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น

(ที่มำ : ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ)

ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัด 1. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เริ่มต้น ปี 2560 จ านวน 354 โรงเรียน

ปี 2561 จ านวน 299 โรงเรียน

ปี 2562 จ านวน 150 โรงเรียน
“สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย” 

2. มีการท ามาตรการชุมชนทั้งสิ้น 77 จังหวัด 
206 อ าเภอ 436 ต าบล

รวม 803 โรงเรียน

ล ำปำง

ล ำพูน

สระแก้ว

ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง
1. มีภาคประชาสังคมช่วยเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันมิให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น 

เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ฯลฯ

2. ความเข้มแข็งของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับผลกระทบจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากมีมติ
ครม.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นมติครม.วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ข้อ 5.5.4 
มาตรการปกป้องความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์จากผลกระทบของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ท าให้มีการน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ขึ้นบัญชีเป็นสินค้าที่เจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า ส่งผลต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

3. ASEAN Framework on Alcohol Control ผ่านการรับรองจากที่ประชุม SOMHD เมื่อเดือนตุลาคม 2563

4. พัฒนา agreement on One AMS Voice Commitment in protecting alcohol control policy from industry 
interference and involvement อยู่ระหว่างการรอ ASEAN Health Cluster 1 ลงมติรับร่างในการประชุมครั้งต่อไป

5. ประเด็นประกาศฯฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกหยิบยกเป็นประเด็น Sensitive Concern ใน คณะกรรมการ TBT ปัจจุบัน
ประเทศสมาชิกมีความเข้าใจดีขึ้น รอความก้าวหน้าเรื่องภาพค าเตือน

6. การเข้าร่วม CPTPP กระทบต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการโฆษณา

ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง (ต่อ)

7. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ตรวจสอบ และติดตามผลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมโดยรวม โดยพัฒนา
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระท าผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ (Tobacco & Alcohol Surveillance 
System : TAS) 

ผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์



คิดเป็นร้อยละ 36.74

รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1,821  เรื่อง
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน 669 เรื่อง 

ผลการด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2562 

1. กรุงเทพมหานคร 270
2. จังหวัดชลบุรี 208
3. จังหวัดเชียงใหม่ 59
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 91
5. จังหวัดระยอง 55
6. จังหวัดสุโขทัย 62
7. จังหวัดนนทบุรี 53
8. จังหวัดพิษณุโลก 53
9. จังหวัดปราจีนบุรี 37
10. จังหวัดนครสวรรค์ 37
11. จังหวัดปทุมธานี 32
12. จังหวัดสงขลา 30
13. จังหวัดพังงา 29
14. จังหวัดเชียงราย 28
15. จังหวัดขอนแก่น 27
16. จังหวัดสุรินทร์ 25
17. จังหวัดนครศรีธรรมราช 26
18. จังหวัดฉะเชิงเทรา 18
19. จังหวัดตาก 19
20. จังหวัดสมุทรปราการ 17
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ปัจจัยความส าเร็จหลัก ๆ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

1. โครงสร้างการท างานตามสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

2. สังคมวัฒนธรรมและศาสนาที่เอื้อต่องาน

3. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งและกระตือรือร้น

4. มีหน่วยงานที่เฉพาะเจาะจงและมีความเชี่ยวชาญ (ส านักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมของ สสส.)
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด และความท้าทายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

1. ข้อจ ากัดของกลไกการด าเนินคดีทางกฎหมาย กระบวนการมีความซับซ้อนและล่าช้า

2. โครงสร้างในการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่มีความอ่อนแอ

3. การเก็บภาษี และระบบใบอนุญาตจ าหน่ายที่ไม่เอื้อต่อการควบคุมการเข้าถึงทางราคาและกายภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4. ความไม่ชัดเจนของเนื้อหากฎหมาย เปิดโอกาสให้มีการตีความเอื้อต่อธุรกิจและต้องตีความเป็นรายกรณี

5. การตัดสินใจทางนโยบายบ่อยครั้งขึ้นกับฝ่ายการเมือง

6. อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยมีอิทธิพลต่อทั้งนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ

7. ระบบการติดตามและประเมินผลของมาตรการยังไม่ชัดเจน ตัวชี้วัดตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์หลายตัวชี้วัดที่ยังไม่มีฐานข้อมูล
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ประเด็นปัญหาที่ต้องการจัดการและการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

1. การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรที่เกี่ยวข้องจากการดื่มแอลกอฮอล์

3. การควบคุมเข้าถึงทางกายภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน โดยเฉพาะจุดจ าหน่ายปลีกรายย่อย รวมถึงการขายใน
ช่องทางออนไลน์และระบบ Delivery

4. การลดแรงสนับสนุนในการดื่มและการได้รับสื่อโฆษณาส่งเสริมการขายจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีตราสัญลักษณ์คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

6. การปกป้องประชาชนและคนไม่ดื่มจากผลกระทบเชิงสังคมจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่เปราะบาง เด็ก 
เยาวชน สตรีและครอบครัวที่มีรายได้ต่ า



แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ  
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2564 – 2570)

แผนปฏิบัติการ
ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ระดับชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 - 2570



แผนงานย่อยที่ 1 การสร้างความรอบรู้ ฯ

1.51.3 1.4

แผนงานย่อยที่ 2 การสร้างสภาพแวดลอ้ม ฯ

2.2 2.32.1 2.5

3

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
แผนผัง 1 ผังเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ แผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับโครงการตามแผนแม่บทฯ  

1. ความม่ันคง 2. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5. การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวีิต
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2

1

คก.ส่งเสริม HL และประเด็น
ความรู้หลักของทุกกลุ่มวัย

คก.พัฒนาระบบหลัก
เพื่อสนับสนุน HL

คก.พัฒนา
หน่วยปฏิบัติการฯ 

คก.ปรับปรุง Law เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมฯ

คก. พัฒนา มตฐ.
สถานที่ท างานฯ

คก.สร้างแรงจูงใจเพื่อ
สนับสนุนสินค้าฯ

คก. ส่งเสริมกลไก
ระดับเขตและพื้นที่

โครงการตาม Flagship แผนแม่บท 13  
ทีเ่ชื่อมโยงเป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะปฏิรูป 

(พ.ศ. 2561-2565)

โครงการส่งเสริมการ
รอบรู้และพัฒนา

ประเด็นความรู้ด้าน
การควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ (ใน
สถานศึกษาและ
สถานพยาบาล)

โครงการพัฒนา
ระบบการศึกษาท่ี
ช่วยยกระดับการ

ปฏิเสธ
เพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วย
ปฏิบัติการ (ทีม
เฉพาะกิจชุดจัด

ระเบียบสังคม) ใน
การควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์

โครงการ
ปรับปรุง
กฎหมาย

เพ่ือควบคุม
เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์

โครงการขับเคลื่อนการ
สนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือการบ าบัดรักษาหรือ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด

แอลกอฮอล์ตามพ.ร.บ.
ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

โครงการก าหนดมาตรฐาน
โรงเรียนปลอดเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 

โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานป้องกันและ

บ าบัดรักษาผู้มีปัญหาการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

โครงการพัฒนาทีม
นักจัดการสุขภาพใน
ระดับพ้ืนที่เขตเมือง

และชนบทเพ่ือ
ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

มาตรการในการด าเนินงาน
ระดับประเทศภาค/เขต

แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2561-2565

1 ขับเคลื่อนกลไกการ
ด าเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 

2 คัดกรองและบ าบัดรักษาผู้
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

5 พัฒนาชุมชนเพ่ือควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

3 บังคับใช้กฎหมายและการท า
ให้สิ่งแวดล้อมปลอดเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 

4 สนับสนุนการด าเนินงาน
สถานศึกษาปลอดเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 



กลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ

ข้อเสนอ กลยุทธ์ SAFER+

กลยุทธ์ 1: ควบคุมและจ ากัดการเข้าถึง (     = strengthen restrictions on alcohol availability)

กลยุทธ์ 2: ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม (     = Advance & enforce drink driving counter measures)

กลยุทธ์ 3: คัดกรองและบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา (    = Facilitate access to screening brief intervention & treatment)

กลยุทธ์ 4: ควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์ (    = Enforce bans/comprehensive restrictions on 
alcohol advertising sponsorship & promotion)

กลยุทธ์ 5: ขึ้นราคาผ่านระบบภาษี (   = Raise prices on alcohol through excise taxes & price policy)

กลยุทธ์ 6: สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม (Creating values to reduce alcohol consumption & Networking)

กลยุทธ์ 7: การสนับสนุนและบริหารจัดการที่ดี (Supporting & Good governance) 



ยุทธศาสตร์ 1: 
ควบคุมการเข้าถึง 

(เศรษฐศาสตร์ และ
กายภาพ)

ยุทธศาสตร์ 2: 
ปรับเปลี่ยนค่านิยม 

และลดแรงสนับสนนุ
การดื่ม

ยุทธศาสตร์ 3: 
ลดอันตรายของการ

บริโภค

ยุทธศาสตร์ 4: 
การจัดการปัญหา
สุราในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์ 5: 
พัฒนากลไกการ

จัดการและสนับสนนุ
ที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ (พ.ศ. 2554 – 2563)

กลยุทธ์ 1: ควบคุม
และจ ากัดการเข้าถึง

กลยุทธ์ 2: ควบคุม
พฤติกรรมการขับขี่

หลังการดื่ม

กลยุทธ์ 3: คัดกรอง
และบ าบัดรักษาผู้มี

ปัญหาจากสุรา

กลยุทธ์ 4: ควบคุม
การโฆษณาส่งเสริม
การขาย และการให้

ทุนอุปถัมภ์

กลยุทธ์ 5:  ขึ้นราคา
ผ่านระบบภาษี

กลยุทธ์ 6:  สร้าง
ค่านิยมเพ่ือลดการดื่ม

กลยุทธ์ 7: การ
สนับสนุนและบริหาร

จัดการที่ดี
แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ระดับชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 – 2570
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บรรยากาศ Work shop 13 ครั้ง ทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. – 13 พ.ย. 63



เป้าหมายแผนปฏิบัติการ (Output)
เพื่อลดขนำดและควำมรุนแรงของปัญหำที่เกิดจำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตัวชี้วัดหลัก
1. ปริมำณกำรบริโภคต่อผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ค่าเป้าหมายรายปี : หน่วยเป็น ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.5 5.3

2.ควำมชุกของผู้บริโภคในประชำกรผู้ใหญ่ 
ค่าเป้าหมายรายปี : หน่วยเป็น ร้อยละ

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

27.0 26.2 25.5 24.9 24.2 23.6 23.1

3.ควำมชุกของผู้บริโภคในประชำกรอำยุ 15 – 19 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี : หน่วยเป็น ร้อยละ

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

10.2 10.1 9.8 9.5 9.3 9.1 8.8

4. ความชุกของผู้บริโภคประจ า 
ค่าเป้าหมายรายปี : หน่วยเป็น ร้อยละ

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

13.8 13.3 12.9 12.7 12.3 12 11.7



กลยุทธ์ 1: ควบคุมและจ ากัดการเข้าถึง

1. โครงการควบคุมจุดจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

1.1 ควบคุมจุดจ าหน่าย

2. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบังคับใช้กฎหมาย

2.1 พัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมาย

1.2 ควบคุมการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน

เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 1 (Output)
เพื่อเพิ่มระยะเวลำในกำรเข้ำถึงจุดจ ำหน่ำยของประชำชนขึ้นจำกปี 2561

ตัวชี้วัดหลัก
สัดส่วนจ านวนประชากรต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสุราเพิ่มขึ้น

หน่วย : จ ำนวนประชำกร/ ใบอนุญำต
ข้อมูลพื้นฐาน : ปี 2562 = 114 คน/ใบอนุญำต

2.2 พัฒนากฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ค่าเป้าหมายรายปี



ตัวช้ีวัดที่ 3 (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ 2 (ครั้ง)

ตัวช้ีวัดที่ 1 (ร้อยละ)

1. โครงการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม

2. โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล กรณีเมาแล้วขับ

3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางปกครอง
ร่วมกับบทลงโทษตามกฎหมาย กรณีเมาแล้วขับ

เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 2 (Output)
เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติจำกกำรขับขี่ยำนพำหนะภำยหลังกำรดื่มแอลกอฮอล์

ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละของผู้ขับขี/่ผูโ้ดยสำรที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 

(ข้อมูลพื้นฐำนจำก HDC (อุบัติเหต+ุแอลฯ) ปี 2562 ร้อยละ 17.0)
2. จ ำนวนกำรสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

(ข้อมูลพื้นฐำน คดีขับขี่รถในขณะมึนเมำสุรำ ปี 2562 จ ำนวน 95,191 คดี)
3. ร้อยละของผู้ขับขีท่ี่เกิดอุบัตเิหตทุางถนน ได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 

(ข้อมูลจำก เป่ำตรวจ สตช.+ตรวจเลือดกองบำดเจ็บ/อุบัติเหตุของสตช.)  
ค่าเป้าหมายรายปี

กลยุทธ์ 2: ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม



ตัวช้ีวัดท่ี 2 (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ 1 (ร้อยละ)

เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 3 (Output)
เพื่อจัดกำรให้ผู้มีปัญหำกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้รับกำรดูแลรักษำ

ตำมมำตรฐำนที่เหมำะสม 

ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละของผู้มำรับกำรบริกำรในสถำนบริกำรสุขภำพ อำยุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการ

คัดกรองพฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ข้อมูลพื้นฐำนปี 2563 ร้อยละ 31.87)
2. ร้อยละของผู้ที่มีพฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับความเสีย่งปานกลาง

และความเสี่ยงสูงได้รับบริการบ าบัดรักษา
หน่วย : ร้อยละ

1. พัฒนำหลักเกณฑ์และระบบติดตำมผลกำรบ ำบัด ฟ้ืนฟูสภำพ
2. พัฒนำกำรบริกำรบ ำบัดรักษำฯ 
3. พัฒนำศักยภำพผู้ให้บริกำรบ ำบัดและผู้ดูแลรักษำฯ 
4. พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนจัดบริกำร 
5. พัฒนำและสนับสนุนกำรจัดบริกำรฯนอกระบบบริกำรสุขภำพ 
6. พัฒนำระบบบริกำรร่วมกับโรคทำงกำยและทำงจิตเวช 

โครงการพัฒนาการคัดกรองและบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลยุทธ์ 3: คัดกรองและบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา

ค่าเป้าหมายรายปี



ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้ำนโฆษณำ สื่อสำรกำรตลำดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึน้
2. ร้อยละของสื่อโฆษณำสื่อสำรกำรตลำดเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ีลดลง 
3. ร้อยละของหน่วยงำนของรัฐที่ไม่รับทุนอปุถัมภ์จำกธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายรายปี

เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 4 (Output)
เพื่อควบคุมกำรโฆษณำและกำรสื่อสำรกำรตลำดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำม

เจตนำรมณ์ของกฎหมำย เพื่อคุ้มครองสังคมและเยำวชนมิให้เป็นนักดื่มหน้ำใหม่

1.โครงการติดตามเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีเ่ข้าข่าย
ผิดกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม

2. โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้รู้เท่าทันกลยุทธ์การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชิงรุก

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อควบคุม
การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินคดี

ตัวช้ีวัดที่ 3 (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ 2 (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ 1 (ร้อยละ)

กลยุทธ์ 4: ควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์



เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 5 (Output)
เพื่อพัฒนำกลไกด้ำนมำตรกำรภำษีและรำคำโดยมีระบบกำรคิดภำษีที่มีหลักฐำนทำง
วิทยำศำสตร์ และโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงมีมำตรกำรก ำหนดรำคำขั้นต่ ำ 
(minimum unit pricing) ตำมปริมำณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม กำรผูกอัตรำภำษีกับ
เงินเฟ้อ และลดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐไปยังธุรกิจแอลกอฮอล์

ตัวชี้วัดหลัก
1. มีระบบกำรคิดภำษีมำใช้ในกำรขึ้นภำษีให้สอดคล้องกับอัตรำเงินเฟ้อในปี 2568
2. ดัชนีรำคำผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรับตำมอัตรำกำรเจริญเติบโตของ

GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อแนวทางการขึ้นภาษีสรรพสามิต
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

3. โครงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษี

2. โครงการพัฒนามาตรการอ่ืน ๆ เพื่อลดการเข้าถึงด้านราคา

ตัวช้ีวัดท่ี 2 (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ 1 (ระบบ)

ค่าเป้าหมายรายปี

กลยุทธ์ 5: ขึ้นราคาผ่านระบบภาษี



ตัวชี้วัดหลัก
1.อายุเฉลี่ยของประชากรที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเพิ่มขึน้ จำกปี 2560 เพศชำย อำยุเฉลี่ย 19.20 ปี 
เพศหญิง อำยุเฉลี่ย 24.07 ปี (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) โดยในปี 2567 เพิ่มร้อยละ 5 และปี 2570 เพิ่มร้อยละ 5
2. ร้อยละของหน่วยงานรำชกำร ภำคเอกชน องค์กรศำสนำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อบจ./เทศบำล/อบต.) 
กับหน่วยงำนทั้งหมดในระดับจังหวัด มีนโยบายและการปฏิบัติต่อการรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เช่น งดเหล้ำ
เข้ำพรรษำ งำนเลี้ยงปลอดเหลำ้ สวดมนต์ข้ำมปี และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกฉบับ
3. ร้อยละของการจัดงานบุญงำนประเพณีงำนเทศกำลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกำรจัดงำนทั้งหมด ของแต่ละจังหวัด

ค่าเป้าหมายรายปี

เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 6 (Output)
น ำเสนอภำพลักษณ์ของสินค้ำแอลกอฮอล์ เป็นสินค้ำเสพติด ท ำลำยสุขภำพ ท ำร้ำยสังคม 

(กระบวนกำร Denormalization)

1. โครงการสื่อสาร รณรงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. โครงการสร้างทางเลือก มาตรการเชิงบวก และเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่ม

3.โครงการปลูกฝังค่านิยมในการไมด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4. โครงการขับเคลื่อนหน่วยงาน/องค์กรในทกุระดับ และชุมชนพื้นที่ 
ก าหนดนโยบาย และการด าเนินการในการสร้างค่านยิมเพื่อลดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตัวช้ีวัดที่ 3 (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ 2 (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ 1 (ปี) เพศชาย
เพศหญิง

กลยุทธ์ 6: สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม



ตัวช้ีวัดที่ 1 (จังหวัด)

เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 7 (Output)
เพื่อพัฒนำพื้นที่ให้มีควำมเข้มแขง็ ที่สำมำรถจัดกำรปัญหำแอลกอฮอล์ 
และขยำยผลได้ และสร้ำงกลไกสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรปัญหำแอลกอฮอล์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อลดจ ำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง

ตัวชี้วัดหลัก
จ ำนวนจังหวัดที่สำมำรถลดสัดส่วนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำน

มำ 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการด าเนนินโยบายในระดับต่างๆ

2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการติดตามประเมนิผลเชิงระบบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประเทศฯ

1.1 พัฒนาการมีส่วนรว่มของทกุภาคส่วน ในการควบคุมและลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.2 การพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
1.3 การพัฒนากลไกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติ
1.4 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายสาธารณะ

ค่าเป้าหมายรายปี

กลยุทธ์ 7: ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการที่ดี



แผนการด าเนินการ
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29 พ.ค. 63 15 ก.ค. 63

ประชุม ผชช.#2

Work shop 12 ครั้ง

3 ส.ค. – 31 ส.ค. 63

จัดท ำแผนฉบับสมบูรณ์

13 พ.ย. 63

พ.ย. 63

เสนอคณะกรรมกำรนโยบำยฯ

ธ.ค. 63

เสนอสภำพัฒนฯ์

ธ.ค. 63

เสนอคณะรัฐมนตรีฯ

ม.ค. 64 ธ.ค. 63

เสนอสมัชชำสุขภำพฯ

ประชุม ผชช.#1
คณะท ำงำนฯ
ยกร่ำงแผน

เสนอคณะกรรมกำรควบคุมฯ

ประชุม ผชช.#3
Work shop หน่วยงำนส่วนกลำง

21 – 22 ต.ค. 63

ประชุม ผชช.#4

พ.ย. 63

พ.ย. 63



Thank you
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