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การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11
ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 

ฉบับที่ 1

	 ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่าปี	 2560	 

มีนักดืม่ปจัจบุนัหรอืผู้ทีด่ืม่สรุาในรอบ	12	เดอืน	รวม	15.9	ลา้นคน	 

คิดเป็น	28%	ของประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	ส่วนเยาวชนอายุ	

15-24	ป	ีพบว่ามีราว	2.3	ลา้นคน	หรอื	24%	ของกลุม่เยาวชน	

แม้ว่าภาพรวมความชุกการดื่มสุราของประชาชนลดลง	แต่ใน

กลุม่วยัรุ่นหรอืเยาวชนกลบัลดลงในระดบัทีน่อ้ยมาก	แนวโนม้

การดื่มสุราในเพศหญิงมากขึ้น

	 สุราเป็นปัญหาของทั้งผู้ดื่ม	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	

และประเทศชาติ	สร้างปัญหาสุขภาพ	ทำาร้ายผู้บริสุทธิ์	สร้าง

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ	 มากไปกว่านั้นในปัจจุบันมีความ

พยายามชี้นำาว่าสุราเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล	 จะดื่มหรือ

โฆษณาเท่าใดก็ได้	 และมีความพยายามล้มเลิกกฎหมาย

ควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล	์โดยเฉพาะมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การตลาด

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการสำารวจการรับรู้	 ความคิด

เห็น	 และทัศนคติของคนไทย	พบว่าประชาชน	95%	 เห็นว่า

สุราเป็นสิ่งให้โทษต่อสังคมไทย	 และส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทุก

“การเข้าถึงโฆษณาและซ้ือขายสุราทางออนไลน์ นับเป็นโจทย์ที่ยากของ 
นักวชิาการและเครือข่ายที่ทำางานในด้านน้ี เราต้องปรับเปลี่ยนมาตรการ 

ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง”

ประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ	 และมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

	 แม้ว่า	 พ.ร.บ.	 ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 

จะบังคับใช้มา	10	ปี	และทำาให้การจำาหน่าย	การโฆษณาสุรา

ลดลง	พื้นที่ปลอดสุรามากขึ้น	วันและเวลาจำากัดการขายสุรา

เพ่ิมมากขึน้	แต่ปัจจุบนันกัวชิาการยงัต้องเหนือ่ยมากขึน้เพราะ

มกีารโฆษณาและซือ้ขายสรุาทางออนไลนเ์พิม่ขึน้	นัน่คือโจทย์

ยากของการทำางาน	ต้องปรับเปล่ียนมาตรการใหส้อดคลอ้งกบั

ความเปลี่ยนแปลง





‘สุรา’ ไม่ใช่สินค้าธรรมดา แต่เป็นยาเสพติด
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม 

ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�รแผน คณะที่ 1 

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 ความร่วมมือเป็นสิ่งสำาคัญ	 โควิด-19	 ได้สะท้อน

ให้เห็นถึงความสำาคัญของความร่วมมือในการทำางานหลาย 

ภาคสว่น	ซึง่นำาไปสูค่วามเขม้แขง็และยัง่ยนื	เกดิเป็นมาตรการ

เฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที	 สำาหรับ

เรื่องสุราเชื่อว่าหลายคนเคยตั้งคำาถามว่าทำางานด้านนี้ไปเพ่ือ

อะไร	ต้องทำาไปถึงเมื่อไร	

	 ทั้งนี้จากประสบการณ์ส่วนตัว	 พบว่าการทำางานใน

ยุคก่อนแม้ว่าจะยากแต่ไม่ซับซ้อนเท่าในปัจจุบัน	 นั่นเพราะ 

ทุกวันนีส้งัคมเราเปลีย่นไปมาก	การสือ่สารรวดเรว็	ฉะนัน้ลำาพัง

เพียง	 1-2	 องค์กรมาช่วยกันทำางานแบบเมื่อก่อนคงสำาเร็จช้า	

เราจึงต้องหาแนวร่วมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นเพื่อนและช่วย

กันทำางานไปด้วย

	 สำาหรับเป้าหมายสำาคัญของการทำางาน	 คือการ

พยายามลดนักดื่มหน้าใหม่ให้ได้มากท่ีสุด	 โดยใน	 20	 ปี	 

ข้างหน้าเยาวชนรุ่นใหม่จะต้องไม่ดื่มสุรา	รวมทั้งต้องทำาให้คน

ไทยเข้าใจว่าผลกระทบท่ีเกิดจากสุรามากมายมหาศาลกว่า

ภาษีน้อยนิดที่รัฐได้จากนายทุน	 ฉะนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึง

ต้องสื่อสารเรื่องนี้ออกไปเรื่อยๆ	ให้คนเข้าใจว่าสุราไม่ใช่สินค้า

ธรรมดา

“ต้องทำาให้คนไทยเข้าใจวา่ผลกระทบที่เกิดจากสุรา  
มากมายมหาศาลกวา่ภาษีน้อยนิดที่รัฐได้จากนายทุน”

“สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา แต่เป็นยาเสพติด”

	 ขณะเดียวกัน	 หลังจากนี้ต้องทำางานแบบมุ่งเป้า	 

มุ่งประเด็นในแต่ละเร่ือง	 เช่น	 ควรป้องกันกลุ่มเยาวชน

อย่างไร	ลดการดื่มในกลุ่มนักดื่มหน้าเก่าได้อย่างไร	ช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากสุราอย่างไร	ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง

นอกจากครอบครวัทีต่อ้งคอยดูแล	รวมถงึอกีหลายเรือ่งจะตอ้ง

ทำาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

	 ผู้ที่จะทำางานในด้านนี้ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง	 ไม่ยึด

ติดกับแบบแผนการทำางานเดิมๆ	 ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน	 ปัจจุบันมีการส่ังซ้ือออนไลน์	 ล่าสุดมี

เบียร์กับกัญชามาจ่อแล้ว	ฉะนั้นการทำางานต้องปรับให้เข้ากับ

เหตุการณ์	 และเหตุปัจจัยใหม่ๆ	 ขอเน้นยำ้าว่าสุราไม่ใช่สินค้า

ธรรมดาแต่เป็นยาเสพติด



“หากทุกคนต้องการมีสุขภาพที่ดี เราต้องเปลี่ยนส่ิงแวดล้อม  
และวถิีชีวติใหม่ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย”

“เหล้าเป็นปัจจัยเส่ียงต่อสังคมอย่างมาก กระทบทั้งตัวผู้ดื่มและผู้คนรอบข้าง  
เพ่ือให้เกิดกลไกในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน 

รณรงค์ขับเคลื่อนเพ่ือลดปัญหาจากเหล้าทุกรูปแบบ”

 ในป	ีพ.ศ.	2544	นโยบายแรกของ	สสส.	ทีเ่กดิข้ึนพร้อม	

พ.ร.บ.	สสส.	คือ	การขบัเคล่ือนงานควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	

องค์กรของเราถกูจดัต้ังมาเพือ่สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	 

แต่ที่มาของรายได้สำาคัญที่นำามาใช้ในการขับเคลื่อนงาน	 

มาจากการจัดเก็บภาษีเฉพาะจากสุราและบุหรี่	 ด้วยความ

สัมพันธ์ตรงนี้วัตถุประสงค์หลักของ	 สสส.	 จึงต้องมีการ

สนับสนุนการลดปัญหาจากสุราให้อยู่ในหนึ่งพันธกิจของ	

สสส.ด้วย	ในปัจจุบัน	สสส.	มีวิสัยทัศน์	คือ	“ทุกคนบนแผ่น

ดินไทย มีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อ

สุขภาวะ” สะท้อนให้เห็นวิธีทำางานสร้างสุขภาพควบคู่กับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก	 และยังหมายรวมถึงการมีสุขภาพ

ที่ดี	 ไม่ได้อยู่ที่ปัจเจกบุคคลอย่างเดียวต้องมีสิ่งแวดล้อม 

ต่าง	 ๆ	 เอ้ือด้วย	 ดังนั้นกลไกจากทุกภาคส่วนต่างๆ	 เป็น

เครื่องมือที่จะสนับสนุนให้ทุกคนมาร่วมมือกัน	 จัดการปัญหา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพยุคใหม่	

	 พนัธกจิของ	สสส.	คอื	จดุประกาย	กระตุน้	สาน	และ

เสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถ

สขุภาพทีด่ขีึน้	ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงเชงิสงัคมและสิง่แวดล้อม	

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและวิถีชีวิต	 โรคยุคใหม่	 หรือ

ปจัจยัเสีย่งทีส่รุานำามา	สง่ผลใหร้ปูแบบการทำางานของกองทุน 

“กลไก สสส. กับการเคลื่อนงานควบคุม 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 

ผู้จัดก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ต้องเก้ือหนนุการรับมอืปญัหาสุขภาพยคุใหม	่ต้องทำางานนอก

ระบบบริการสุขภาพ	 โดยชักชวนองค์กร	 และทุกภาคส่วน

มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 นี้คือ

ภาพรวมการทำางานของ	 สสส.	 จากการทำางานด้านนี้ร่วมกับ

ยุทธศาสตร์นโยบายชาติในการควบคุมแอลกอฮอล์มากกว่า	 

10	 ปี	 เราได้เรียนรู้ถึงผลกระทบของผู้ด่ืมแอลกอฮอล์และ

ผู้คนรอบข้าง	 เหล้าเป็นปัจจัยเส่ียงของสังคมมาก	 เราจึงใช้

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนให้เกิดกลไกในการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์	 โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	 รณรงค์ 

ขบัเคลือ่นเพือ่ลดปญัหาจากสรุาทกุรปูแบบ	ดงันัน้งานวชิาการ



คือจุดตั้งต้นในการทำางานด้านนี้	 เราได้จัดตั้งศูนย์วิจัยปัญหา

สุรา	 เพ่ือทำางานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาแอลกอฮอล์	 โดยรวม

ศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ในการทำาวิจัย	 อาทิ	 นิติศาสตร์	 นิเทศศาสตร์	

สังคมศาสตร์	เป็นต้น	

	 ผลงานวิจัยต่าง	 ๆ	 ได้ถูกสอดประสานการทำางาน

ร่วมกัน	 ผลักดันในระดับนโยบายจนเกิดเป็น	 พ.ร.บ.ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551	 และยุทธศาสตร์ชาติในปี	

พ.ศ.	 2553	 ทั้งนี้สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 (สคล.)	

เป็นกลุ่มงานแรกที่ขับเคลื่อนงานผ่านกลไกทางสังคม	 โดยมี

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมผลักดันผ่านการจัด

งานอีเว้นกระตุ้นเตือนสังคม	 มีการกระจายงานในระดับพื้นที่

ภายใต้ธีมต่าง	ๆ	ที่อยู่ในกระแส	ส่วนใหญ่หลายเรื่องที่รณรงค์

สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมไทย	 และนำามาเป็นจุดเด่นใน

การรณรงค์ให้คนดื่มแอลกอฮอล์ลดลง	 อาทิ	 การรณรงค์งด

เหลา้เขา้พรรษา	ใหเ้หลา้เทา่กบัแชง่	เปน็ตน้	ซึง่จากการรณรงค์

งดเหล้าเข้าพรรษาปี	 2562	 ไทยประหยัดค่าใช้จ่ายจำานวน	

8,251	ล้านบาท	

	 นอกจากการขับเคลื่อนในประเทศ	 เรายังได้ทำางาน

ในประเด็นแอลกอฮอล์ร่วมกับหลายประเทศผ่านการ	MOU	

อาทิ	อินเดีย	 เวียดนาม	นิวซีแลนด์	 เป็นต้น	จากงานวิชาการ

ทุกชิ้น	 และการช่วยเหลือเคสท่ีเกิดข้ึนจริงจะถูกผลักดันให้

เกิดนโยบายในระดับโลกต่อไป	 อย่างไรก็ตามกลไกที่	 สสส.	 

หนุนเสริมมากำาลังเคลื่อนไปสู่การทำางานร่วมกันระดับโลก	 

เห็นได้จากการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่า

ด้วยการปอ้งกนัและควบคมุโรคไมติ่ดต่อ	ป	ี2561ภายใตห้วัขอ้	

“แอลกอฮอล์และโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”	 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ในเวทีนี้ประเทศไทยและ

หลายประเทศได้กล่าวถึงอนุสัญญาการควบคุมแอลกอฮอล์

โลก	ซึ่งอยากให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต



 ปี	 2564	 -	 2565	 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย

พยายามชวนให้คนไทยมีสุขภาพดี	 วิถีใหม่	 เป็นเรื่องของการ

เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ประชาชนแข็งแรง	 ถ้าประชาชน 

แข็งแรง	เศรษฐกิจก็จะแข็งแรง	ถ้าทั้งประชาชนและเศรษฐกิจ

แข็งแรง	 ประเทศไทยก็จะแข็งแรงด้วย	 เพราะฉะนั้นพวกเรา

กำาลังจะทำาให้ประชาชน	เศรษฐกิจ	และประเทศไทยแข็งแรง

	 สุขภาพดี	 วิถีใหม่	 จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของ	 SDGs	

ที่ทุกประเทศคิดเหมือนกันว่ามีปัญหาใหญ่	 17	 เรื่อง	 ที่ต้อง

เอาชนะและตกลงร่วมกันว่าจะทำาให้เรื่องของการมีสุขภาพ

ท่ีดีบรรลุเป้าหมาย	 แต่ถ้าประชาชนยังยากจนและอดอยาก

สุขภาพดีจะเกิดขึ้นไม่ได้	 เพราะฉะนั้นเวลาทำางานเร่ือง

แอลกอฮอล์	 ก็อย่าลืมเรื่องความยากจน	 ความหิวโหย	 ความ

ยุติธรรม	เป็นเรื่องดีที่แอลกอฮอล์ไปแฝงตัวอยู่	เพราะหากพูด

เรือ่งแอลกอฮอลอ์ยา่งเดยีวคนจะไมร่บั	เทา่กบัแฝงอยูกั่บเรือ่ง

โรคไมต่ดิตอ่	ปจัจยัเสีย่งม	ี5	ตวั	คอื	บหุรี	่เหลา้	อาหาร	ไมอ่อก

กำาลังกาย	 และมลภาวะ	 เพราะฉะน้ันต้องช่วยกันทำาเอาเรื่อง

แอลกอฮอล์ไปแทรกในทุกประเด็นของเรื่อง	SDGs

การลดปัญหาความเส่ียงจากเคร่ืองดื่ม 
แอลกอฮอล์เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่แค่ภาครัฐ 

ร่วมสานต่อความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่องานควบคุม 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย : แผนปฏิบัติด้านการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่สอง พ.ศ.2564-2570
นพ.คำานวณ อึ้งชูศักดิ์ 

ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะที่ 1 สสส. ในฐ�นะตัวแทนของ 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

“เราต้องการเห็นความมุ่งมั่นของประเทศ ความมุ่งมั่นน้ี  
ไม่ใช่ส่ิงที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย แต่ต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นกิจกรรมที่จับต้องได้   

ดำาเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ พวกเราทุกคนเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้ความมุ่งมั่น
ที่วางไวป้ระสบความสำาเร็จ“

“การประชุมสัมมนาคร้ังน้ี อย่าถามวา่รัฐบาลจะทำาอะไรเพ่ือควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  แต่ให้เราถามวา่เราจะมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยรัฐบาล หน่วยงาน  

สังคม ลดปัญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้“

	 อนาคตของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนรุ่นผู้ใหญ่	 

แต่ขึ้นอยู่กับคนรุ่นอายุ	 13-20	 ปี	 ซึ่งผลสำารวจเมื่อปี	 พ.ศ.	

2551	-	2558	พบวา่เดก็ไทยดืม่แอลกอฮอลม์ากขึน้	โดยเฉพาะ

ผูห้ญงิ	เดก็ไทยสบูบหุรีม่ากขึน้	โดยเฉพาะผูห้ญงิ	เราไม่สามารถ

ปล่อยให้เยาวชนของเราตกอยู่ในสภาพนี้ได้	เมื่อปีพ.ศ.	2544	

จึงเริ่มก่อตั้ง	 สสส.	 โดยใช้นวัตกรรมทางด้านภาษี	 มี	 พรบ.	 

เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	2561	หลังจากนั้น

จงึมมีาตรการต่าง	ๆ 	ออกมา	ระหวา่งทีป่ระชาชน	รฐับาลกำาลงั

พยายามทำา	 แก้ไขปัญหา	 ภาคธุรกิจก็จะมีวิวัฒนาการอื่น	 ๆ	 

ออกมา	 แสดงให้เห็นว่างานเรื่องแอลกอฮอล์หยุดไม่ได้	 ต้อง

ทำาต่อไปเรื่อย	 ๆ	 เหมือนเช่นตอนช่วงโควิดการขายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ออนไลน์ดีมาก	 ภาครัฐจึงออกมาตรการห้ามขาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออนไลน์	จะมผีลบงัคบัใช้เดือนหนา้	แสดง

ให้เห็นว่าการทำางานด้านแอลกอฮอล์ต้องทำาคู่ขนานกันไป	 

อย่าหยุด



	 องค์กรอนามัยโลกกำาลังจะทบทวนแผนควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และขอให้ทุกประเทศทบทวนดู
ว่า	 มาตรการและแนวทางท่ีจะทำาให้ปลอดภัยจากภัย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ ได้หรือไม่ 	 ประเทศไทย
ได้พิจารณา	 ปรึกษาหารือกับภาคีต่างๆ	 เพื่อออกแผน
ปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ	 ระยะ
ที่	 2	 พ.ศ.	 2564	 -	 2570	 ท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาของ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาทิตย์นี้	และ
เข้าสู่ระบบนโยบายท่ีมีนายกเป็นประธานในเดือนธันวาคมน้ี	
 แผนปฏบัิตกิารควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดบั
ชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564-2570 มีกลยุทธ์ SAFER ทั้งหมด 
7 ข้อ
	 1.	 ควบคุมและจำากัดการเข้าถึง	 แอลกอฮอล์
เป็นเครื่องด่ืมไม่ธรรมดา	 เพราะฉะน้ันอะไรท่ีเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพตอ้งควบคมุและจำากดัการเขา้ถงึ	กระทรวงการคลังต้อง
เขา้มามบีทบาทในเรือ่งน้ี	อยา่ให้มใีบขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
เยอะเหมือนเช่นทุกวันนี้	ทุก	ๆ	110	คนของคนไทย	จะมีร้าน
ที่ได้รับการอนุญาตให้ขาย	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้	 1	 ใบ	
หมายความว่าพวกเราเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายมาก	
อยากให้ลดจำานวนลง	เพื่อให้เข้าถึงได้ยากขึ้น
	 2.	 ควบคมุพฤตกิรรมการขบัขีห่ลงัการดืม่ เพือ่ลด
ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะหลังการ
ดืม่แอลกอฮอล	์ตอ้งเปลีย่นจากเมาไมข่บั	ขยบัไปเปน็ดืม่ไมข่บั	
ขอ้เสนอคอื	พยายามชวนให้มจีดุสุม่ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล	์
เพือ่ใหท้กุคนรูต้วัว่ามีความเสีย่งมากท่ีจะโดนตำารวจจบั	เพราะ
ฉะน้ันไมด่ืม่ดกีวา่	สำานกังานตำารวจแหง่ชาตแิละทกุหนว่ยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งช่วยกันจดัการใหไ้ด	้เพือ่ทำาใหค้นไทยตระหนกั
และกลัว	 ที่ผ่านมาเราเห็นตัวอย่างของผู้ท่ีเป็นอัมพาตทั้งตัว
เพราะสรุา	เราตอ้งชว่ยกนัเพือ่ไมใ่หม้เีหยือ่จากการเมาแลว้ขบั
เพิ่มขึ้นอีก
	 3.	 คัดกรองและบำาบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา 
เพื่อให้ผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับการดูแล
รักษาตามมาตรฐานที่เหมาะสม	 มีการคัดกรองพฤติกรรมผู้ที่
ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์ผูท้ีม่คีวามเสีย่งปานกลางและสูงต้อง
ได้รับการบริการบำาบัดรักษา	 ซึ่งประเทศไทยมีผู้มีปัญหาการ
บรโิภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลป์ระมาณ	2.7	ลา้นคน	แต่ปจัจุบนั
มีคนไม่ถึง	10	เปอร์เซ็นต์ที่สามารถเข้าถึงระบบบริการได้	

	 4.		 ควบคมุการโฆษณาสง่เสรมิการขาย และการ
ให้ทุนอุปถัมภ์ ควบคุมการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 เพื่อ
คุ้มครองสังคมและเยาวชนไม่ให้เป็นนักดื่มหน้าใหม่	 ปัจจุบัน
มีช่องว่างทำาให้เกิดการโฆษณาแบบแอบแฝง	 การสื่อสารการ
ตลาดรูปแบบของการให้ทุนอุปถัมภ์	 เห็นได้จากแผ่นป้ายวิว
บอร์ดตามท้องถนน	ท่ีมกีารใชโ้ลโกข้องบริษทัท่ีจำาหนา่ยเครือ่ง
ด่ืมแอลกอฮอลม์าไวคู้ก่บัรูปนกักฬีา	ทำาใหเ้ราเหน็วา่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์พยายามทำาใหเ้หน็วา่กฬีากบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เปน็เรือ่งเดยีวกนั	แมจ้ะไมใ่ชเ้ห็นขวด	แตช่ดัเจนวา่กำาลังชวนให้
คนเล่นกีฬา	 และชวนให้คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล	์ เราต้อง
ชว่ยกนัคดิวา่จะทำาอยา่งไรไมใ่หม้เีรือ่งของตราเสมอืนและการ
โฆษณาแฝง	
	 5.	 ขึน้ราคาผา่นระบบภาษ ีอนันีเ้ราเชียรเ์ตม็ที ่แต่
ประชาชนอาจไม่เข้าใจ	เมื่อใดก็ตามที่มีการขึ้นภาษีประชาชน
จะบอกรังแกคนจน	แต่แท้จริงแล้วเปน็การปกปอ้ง	เพราะมคีน
จำานวนมากที่จะขอเก็บเงินเอาไว้ซื้ออาหาร	 เครื่องเขียนให้ลูก	
แทนการซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์เราตอ้งรว่มมอืกบักระทรวง
การคลงัจะทำาอยา่งไรใหส้งัคมยอมรบัการขึน้ภาษเีกดิขึน้ไดจ้รงิ
	 6.	 สร้างค่านิยมเพ่ือลดการดื่ม	 อันนี้เป็นเรื่อง
สำาคัญเพราะท่ีผ่านมาเราถูกหล่อหลอมให้เห็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ	ผู้ชาย	ผู้หญิง	การเข้าสังคมต้องดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเรื่องปกติ	จะทำาอย่างไรใหส้ิ่งเหลา่นี้
ไม่ใช่เรื่องปกติ	ต้องมีกระบวนการ	Denormalization	ทำาให้
งานทุกประเภทไม่มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 รัฐไม่สามารถออก
กฎหมายได้	แต่ถ้าประชาชนทำาได้จะเกิดแรงกระเพื่อมให้เกิด
การทำาต่อ	ถือเป็นผลดีต่อส่วนรวม
	 7.	 ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการที่ ดี  
เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง	 สามารถจัดการปัญหา
แอลกอฮอล์	 และขยายผลได้	 สามารถสร้างกลไกสนับสนุน
กระบวนการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ	
เพือ่ลดจำานวนผูบ้รโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ง	เราต้องยอมรับ
ว่าต่อให้แผนการทำางาน	นโยบายทุกอย่างดีหมด	แต่พอลงไป
ระดบัจังหวดั	พืน้ที	่มนัจะออ่นแรงลงไปเร่ือย	ๆ 	ทำายังไงใหก้าร
เลือกต้ังท้องถ่ิน	 อบจ.	 ท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน	 ให้เร่ืองเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล์เข้าไปอยู่ในนโยบายของท้องถิ่น	 คณะกรรมการ
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดบัจงัหวดัภาคภมูใิจทีส่ามารถ

ช่วยทำาให้ประชาชน	เศรษฐกิจและประเทศแข็งแรง



“ที่ผ่านมาไทยทำาหน้าที่ได้ดีในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
แต่ส่ิงที่ยังจำาเป็นคือการปรับเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตสำาหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

อย่างต่อเน่ือง อาจทุก 6-12 เดือน เพ่ือให้เท่าทันกับเงนิเฟ้อและสินค้าอื่นๆ  
เพราะขณะน้ียังถือวา่ตำ่าอยู่”

 นบัเปน็เรือ่งนา่ยนิดกีบัความสำาเร็จของประเทศไทย	

ที่สามารถควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนให้อยู่ใน

ระดับคงที่	 และไม่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ไว้

ว่าไทยจะมีการดื่มเพิ่มมากข้ึน	 ตามสัดส่วนรายได้ต่อหัวของ

ประชากร	 นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศที่ควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19	 ได้ดี	 ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์นั้นมี

ส่วนเกี่ยวข้องกันในฐานะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและ 

เสียชีวิตได้

	 อยา่งไรก็ตาม	แอลกอฮอลย์งัคงเปน็สาเหตหุลกัของ

การเสยีชีวติและพกิารในประชากรไทย	อายรุะหวา่ง	15-49	ป	ี

น่ันแปลว่ายังมีงานที่ต้องทำาอีกมาก	 เช่นเดียวกับสถานการณ์

ทั่วโลกที่มีผู้เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ปีละกว่า	 3	 ล้านคน	 

โดยหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ	

‘ราคา-การตลาด’ กลไกสำาคัญที่สุด 
ในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ดร.เดวิด เอช เจอร์นิแกน 

ภ�ควิช�กฎหม�ย นโยบ�ย และก�รจัดก�รส�ธ�รณสุข 

สำ�นักวิช�ส�ธ�รณสุข มห�วิทย�ลัยบอสตัน

(SDGs)	ไดต้ัง้เปา้ลดการด่ืมแอลกอฮอลล์งใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย	10%	

ในแตล่ะประเทศ	แตเ่ปา้หมายนีก้ก็ำาลงัมแีนวโนม้วา่จะไปไม่ถงึ	

จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันให้ความร่วมมือที่มากขึ้น

	 สำาหรับผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพ	 

ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีปริมาณท่ีเหมาะสมของการดื่ม	 

นั่นคือไม่ว่าจะด่ืมในปริมาณน้อยเพียงใดก็เป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภาพท้ังส้ิน	 และแอลกอฮอล์ยังเป็นปัจจัยร่วมของ

ผลพวงอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง	 การคุกคามทางเพศ	 

การทารุณกรรมเด็ก	ปัญหาครอบครัว	ปัญหาชุมชน

	 ในส่วนของความเชื่อที่ว่าการให้ความรู้แก่เด็กและ

เยาวชนถึงความเสี่ยงของแอลกอฮอล์	แล้วจะช่วยให้มีการดื่ม

อยา่งรับผิดชอบได้นัน้อาจไมเ่ปน็ความจริง	เพราะเป็นทีท่ราบ

แล้วว่าพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นจะไม่สิ้นสุดจนกว่าอายุ	

25	ปี	ซึ่งจุดที่มีการพัฒนาก่อนคือ	ระบบลิมบิก	ที่เป็นการใช้

อารมณแ์ละความรูส้กึ	แต่สว่นทีพ่ฒันาการชา้กวา่คอืสมองสว่น

หลัง	ซึ่งเป็นส่วนของการใช้เหตุผลและควบคุมอารมณ์

	 ทั้งนี้	 มาตรการที่จะมีประสิทธิภาพในการควบคุม

แอลกอฮอล์	หรือเรียกว่ามาตรการ	best	buys	ตามแนวทาง

ขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 อันดับหนึ่งคือการเพิ่มภาษี

และควบคุมราคาของแอลกอฮอล์	ให้อยู่ในระดับสูงกว่าสินค้า

ชนิดอื่น	 การกำาหนดราคาขั้นตำ่า	 การห้ามลดราคา	 เป็นต้น	 



ซึ่งจะช่วยให้ความต้องการแอลกอฮอล์ลดลงได้	 และเป็น

แนวทางที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก	 โดยนอกจากจะช่วย

ลดปัญหาลงแล้ว	 ยังสามารถนำาภาษีที่เก็บได้มาเพิ่มบริการ

ทางการแพทย์	การป้องกันโรคต่างๆ	ได้

	 มาตรการถดัมาคอืจำากัดการจำาหน่ายแอลกอฮอล	์ทัง้

ในเรื่องของเวลา	สถานที่	ความหนาแน่นของจุดขาย	อายุของ 

ผูซ้ื้อ	ตลอดจนจำากดัการดืม่ในพืน้ท่ีสาธารณะ	เพราะเมือ่มกีาร

เขา้ถงึยากขึน้	กจ็ะชว่ยลดปรมิาณของการบรโิภคและปญัหาที่

เกิดขึ้นตามไปด้วย

	 สุดท้ายคือมาตรการควบคุมการโฆษณาและการ

ตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่า

กจิกรรมการตลาดเหลา่นี	้มสีว่นทำาใหน้กัดืม่หนา้ใหม่เพ่ิมมาก

ขึ้น	และทำาให้อายุในการดื่มเริ่มลดลง	

	 อย่างไรก็ตาม	 มาตรการนี้นับว่าเป็นความท้าทาย

อย่างยิ่งในยุคของสื่อสังคมออนไลน์	 ซึ่งปัจจุบันการควบคุม

โฆษณาเป็นไปได้ยาก	 เพราะเข้าถึงผู้คนในทุกอายุ	 ทุกระดับ	

มีความเก่ียวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์	 และระบบอัลกอริทึมที่

ป้อนเนื้อหาซำ้าๆ	 ให้กับผู้ที่มีแนวโน้มสนใจ	 ยังไม่รวมไปถึงสื่อ

ประเภทอื่นทั้งภาพยนตร์	หรือเพลง

	 ปจัจบุนัธรุกิจและการตลาดของอตุสาหกรรมเครือ่ง

ด่ืมแอลกอฮอล์เปน็เร่ืองขา้มชาติ	ในการควบคมุจึงต้องการการ

ดำาเนินงานระดับโลก	 และความร่วมมือของนานาประเทศต่อ

เรื่องนี้	ซึ่ง	WHO	ได้มีแนวทางที่เรียกว่า	SAFER	เพื่อสร้างโลก

ทีป่ลอดภัยจากพษิภยัของแอลกอฮอล	์โดยมหีลักการสำาคัญ	3	

ด้าน	คือ	การใช้มาตรการ	(Implementation)	การเฝ้าระวัง

และติดตาม	(Monitor)	และการป้องกัน	(Protect)

	 สำาหรับข้อแนะนำาถึงแนวทางของ	SAFER	ในบริบท

ของประเทศไทย	 อาทิ	 เพ่ิมการบังคับใช้กฎหมาย	 ทั้งการลด

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ลงจาก	50	mg%	 เหลือ	

20mg%	เพิ่มภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง

สมำ่าเสมอ	หรือทุก	6-12	เดือน	ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ	

กำากับและติดตามภาษีเหล้าขาวให้เป็นไปตามมาตรการ	 เพิ่ม

การจำากัดทั้งการจำาหน่ายและการซื้อมากยิ่งขึ้น	ตลอดจนเพิ่ม

มาตรการลงไปในระดับท้องถิ่น	เป็นต้น


