
กลไก สสส.
กบัการขบัเคลือ่นงาน

ควบคมุ

เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอลข์อง

ประเทศไทย
ดร.สุปรดีา อดุลยานนท ์

ผูจ้ดัการ

กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ

งานประชมุวชิาการสุราระดบัชาต ิคร ัง้ที่ 11

25 พฤศจกิายน 2563 ณ โรงแรมแมนดารนิ



รายรบัของ สสส. มาจากการจดัเกบ็ “สว่นเพิม่”
ของภาษยีาสูบและ   สุรา รอ้ยละ 2



วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

ทกุคนบนแผ่นดนิไทย มขีดีความสามารถ 

สงัคม สิง่แวดลอ้ม ทีเ่อือ้ตอ่สขุภาวะ

จดุประกาย กระตุน้ สาน และ เสรมิพลงั

บคุคลและองคก์รทกุภาคสว่น ใหม้ขีดีความสามารถและ

สรา้งสรรคร์ะบบสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาวะ



Policy advocacy 
ช้ีแนะ ผลกัดนั เจรจา

นโยบายสาธารณะ

Network & 
partnership

เครอืข่ายสรา้งเสริม
สขุภาพ

การเปล่ียนแปลงเชิงสงัคม
และส่ิงแวดล้อม

การเปล่ียนแปลงเชิง
พฤติกรรม/ วิถีชีวิต

Health
สขุภาพ

เพ่ิมขีดความสามารถบคุคล

Social communication & education
ส่ือสาร รณรงค ์สขุศึกษา

รายคน, กลุ่มส่ือมวลชน

ประชาชนตระหนักรู้

ชุมชนเข้มแขง็

รายคน, กลุ่ม ส่ือมวลชน

ระบบบริการสขุภาพ 

ระบบบริการสงัคมและ
สวสัดิการ



ระบบสุขภาพ 
(Health System)

ระบบบริการสุขภาพ 
(Health Service System)



6

องคป์ระกอบของแผนหลกั สสส. 15 แผน



ยุทธศาสตรน์โยบายชาตใินการควบคมุ

แอลกอฮอล ์



ยทุธศาสตร ์3 พลงั (สสส.)

แผนควบคุม

เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์

-

พฒันานโยบายและการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย

- คณะกรรมการควบคุม

การบรโิภคแอลกอฮอล ์

แหง่ชาติ

- กรมควบคุมโรค

- หน่วยงานใน

คณะกรรมการ

- หน่วยงานภาครฐัที่

เกีย่วขอ้งกบั

การเฝ้าระวงั ป้องกน 

ควบคุม 

และการบงัคบัใชก้ฏหมาย

- หน่วยงานภาครฐัที่

เกีย่วขอ้งกบัการ

บ าบดัรกัษา 

ภาคประชา

สงัคม 
พฒันาวชิาการและระบบ

ขอ้มูลข่าวสาร
- ส านกังานเครอืข่ายองคก์ร

งดเหลา้

- เครอืข่ายรณรงค ์

- สือ่มวลชน

- ทุนอปุถมัภท์ดแทน 

- ศูนยว์จิยั

ปัญหาสุรา
- HITAP

- IHPP 

ยุทธศาสตรน์โยบาย

แอลกอฮอลร์ะดบัชาติ

สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

- ศูนยศ์กึษาปัญหา

การเสพตดิ 



ผลงานส าคญั ของ สสส.

ในการสนบัสนุนภาคเีครอืข่ายในการควบคุม

เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์



1. การพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร 

ปี 2547 จดัตัง้ “ศูนย์วจิยัปัญหาสุรา”
- พฒันางานวชิาการ เฉลี่ยปีละ 15 เร่ือง 
- จดัประชุมสุราวชิาการประจ าปี



2. การพัฒนานโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย

ร่วมผลักดนันโยบาย

ปี 2551 : ขบัเคลือ่น พรบ.ควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ปี 2549 : ทอดกฐนิ-วดัปลอดเหลา้

ปี 2550 : งานศพปลอด

เหลา้
ปี 2548 : รบัน้อง สถานศกึษา

ปลอดเหลา้

ปี 2552 : หา้มขาย หา้ม

ดืม่

ในงานประเพณี เทศกาล

ปี 2552 หา้มขายใหเ้ดก็อายุ

ต า่กวา่ 20



- รณรงค ์

สรา้งกระแส

ในภาพกวา้ง 

“งดเหลา้

เขา้พรรษา 

งานบุญ

ประเพณี

ปลอดเหลา้” 

- สรา้ง

อาสาสมคัร

รณรงค ์77 

จงัหวดั

- รณรงคใ์หม้ี

กฎหมาย

ควบคมุ

แอลกอฮอล ์

- พฒันา

เครอืขา่ยเฝ้า

ระวงัการตลาด

ของธรุกจิ

แอลกอฮอล ์

- ทดลองการ

บงัคบัใข ้

กฏหมาย

รว่มกบั สคอ.

- รณรงคก์าร

บงัคบัใช ้

กฎหมาย 

สนับสนุนวนั

งดดืม่สรุา

แห่งชาต ิ

- เขม้ขน้เร ือ่ง

การสนับสนุน

การบงัคบัใช ้

กฎหมาย; 

- พฒันา

โครงการสวด

มนตข์า้มปี

- เปลีย่น

- สง่เสรมิ

การใชแ้ผน

ควบคมุ

แอลกอฮอล ์

ในระดบั

จงัหวดั 

(กรณี

จงัหวดั

พะเยา เป็นที่

หน่ึงของ

ประเทศ) 

- จดัท า

กระบวนการ

บูรณาการ

เหลา้บุหร ีใ่น

จงัหวดั 

- พฒันาคน

หวัใจเพชร 

(เลกิเหลา้ 3

ปี) ชมุชน

คนสูเ้หลา้

และนโยบาย

คณุภาพ

ชวีติระดบั

อ าเภอ 

รณรงคง์ด

เหลา้

เขา้พรรษา / 

งานบุญ

ประเพณี

ปลอดเหลา้  

- จดัท า 

evidence 

base เพือ่

ปี 46-49
ปี 50-51

ปี 52-56

ปี 57-59

ปี 60-63

พฒันาการขบัเคลือ่นงานของภาคประชาสงัคมรณรงค ์

ควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

3. การพัฒนาเครือข่ายสังคมและการสื่อสารรณรงค์

ปี 2547 จดัต ัง้ ส านกังาน

“เครอืข่ายองคก์รงดเหลา้”



3. การพัฒนาเครือข่ายสังคมและการสื่อสารรณรงค์ (ต่อ) 

สร้างเครือข่ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์เทศกาลปีใหม่ “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง”

กิจกรรมรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภยั สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์" 

กิจกรรมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา”

กจิกรรมรณรงค์ “บนรถไฟและสถานีปลอดบุหร่ีและสุรา”สร้างความอุ่นใจ
ปลอดภัยกลบัถึงบ้าน 



กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา “จดหมายสื่อรัก” ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

คณุครูท่ีร่วมงดเหล้า  และคณุครูท่ีไมด่ื่ม 20,376 คน
ผู้ปกครองงดเหล้าจากนกัเรียนเขียนจดหมาย 102,918 คน

นักเรียนเขียนจดหมายส่ือรัก 
- ขอพ่อแม่เลิกเหล้า 110,601 คน
- ขอบคุณ พ่อแม่ที่ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหร่ี 108,291 คน

โรงเรียน  งดเหล้าครบพรรษา “จดหมายสือ่รัก” 715 โรงเรียน



แข่งเรือปลอดเหล้า

4. การสนับสนุนทุนในรูปแบบกิจกรรม แทนธุรกิจแอลกอฮอล์

งานลอยกระทงสายจังหวัดตากงานลากพระทางน ้าและแข่งเรือและเพลงบอก

งานยี่เป็งเชียงใหม่ไรแ้อลกอฮอล์

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้า

นักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข



การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเพื่อน
กัน มันส์โนแอล ไม่ด่ืม ไม่สูบ ไม่
เสพ ไม่พนัน

การประกวดดนตรีอีสาน มวิซิค 
อวอร์ดเพื่อการรณรงค์ไม่ดื่ม ไม่สูบ 

ไม่เสพ

4. การสนับสนุนทุนในรูปแบบกิจกรรม แทนธุรกิจแอลกอฮอล์ (ต่อ)

กจิกรรมสร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนค่านิยมในกลุ่มเยาวชน

เทศกาลดนตรีโครตอนิดี ้
สนับสนุนพืน้ที่สร้างสรรค์ด้านดนตรีในกลุ่มเยาวชน

กจิกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายเยาวชน Stop Drink Network (SDN)



สือ่โฆษณา “รณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา” ของ สสส.

ปี 2545-2563



ผลการรณรงค ์“งดเหลา้เขา้พรรษาปี 

2562” 
โดยศนูยว์จิยัปัญหาสรุา รว่มกบัศนูยว์จิยัเพือ่การพฒันาสงัคมและธรุกจิ (SAB)

• ผูร้ว่มงดเหลา้เขา้พรรษา 53.5%  

– งดเหลา้ตลอดพรรษา 31% 

– ผูท้ีง่ดบางชว่งและลดการดืม่ลง 22.5% 

• สามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมประเทศ จ านวน 

8,251 ลา้นบาท (เฉลีย่รายละ 1,284 บาท) 

• 5% ตัง้ใจจะเลกิดืม่ตลอดชวีติ 

• 3 เดอืนทีง่ดเหลา้เขา้พรรษา ชว่ยลดผูเ้สยีชวีติจากทกุ

สาเหตลุง 9% การเสยีชวีติจากแอลกอฮอลล์ดลง 25% 

และยงัสง่ผลใหก้ารดืม่ลดลง 10%
หมายเหต:ุ ปี 63 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการประเมนิผล



5. การพัฒนารูปแบบและระบบบริการเลิกสุรา

การขับเคล่ือนแนวปฏบิัตแินวปฏบิัตกิารคัดกรองและบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา



ความก้าวหน้าด้านการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับสากล

เกดิการพฒันางานวจิยัรว่มกนั 9 ประเทศ 

(Chile, India, Lao PDR, Nigeria, 

Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Australia และ 

New Zealand)

เกดิผลผลติส าคญั คอื WHO Report “Harm to 
Others from Drinking: Pattern in Nine 
Societies” 

เกดิองคค์วามรู ้
ระดบัสากล 

เร ือ่งผลกระทบจากการ

บรโิภคเคร ือ่งดืม่

แอลกอฮอลต์อ่ผูอ้ืน่ 

หรอื ภยัจากสรุามอืสอง

ผลกัดนันโยบาย
สากล

ดา้นการป้องกนัและ

ควบคมุการบรโิภค

เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ระดบัภูมภิาค : เสนอใหเ้พิม่วาระเร ือ่งการควบคมุเคร ือ่งดืม่
แอลกอฮอลใ์นประชมุคณะกรรมการบรหิารองคก์ารอนามยัโลก สมยั
ที ่146 (146th WHO EB)
ระดบัโลก : (1) ประชมุ WHA72 ปี 2562 ประเทศไทย เรยีกรอ้งให ้
WHO ทบทวนมาตรการ
ตอ่การแกปั้ญหาในสถานการณ ์โดย WHO Director-General 
ไดต้กลงจะด าเนินการ ถอืเป็นกา้วแรกทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา 

FCAC (2) ประชมุคณะกรรมการบรหิารองคก์ารอนามยัโลก สมยัที ่

146 ปี 2563 เสนอ/ผลกัดนัจนเกดิ ขอ้ตดัสนิคณะกรรมการบรหิาร

องคก์ารอนามยัโลก สมยัที ่146 เร ือ่งการเรง่รดัการด าเนินงานเร ือ่ง
การลดอนัตรายจากการบรโิภคแอลกอฮอล ์



ความก้าวหน้าด้านการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับสากล

ผูแ้ทน รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข กลา่วปาฐกถาบน เวที

คูข่นาน (Side Event) ในหวัขอ้ “แอลกอฮอล ์กบั โรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงั และ

การพฒันาอย่างยัง่ยนื” (Alcohol, NCDs and Sustainable 

Development) ในการประชมุระดบัสงูของสมชัชาสหประชาชาตวิา่ดว้ย

การป้องกนัและควบคมุโรคไม่ตดิตอ่ ปี 2561 ณ ส านักงานใหญ่องคก์าร

สหประชาชาต ิกรงุนิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 




