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การประชมุสรุาวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่11 (26 พ.ย. 2563)

…..Alcohol remains the only psychoactive and dependence-producing substance that 
exerts a significant impact on global population health that is not controlled at the 

international level by legally-binding regulatory instrument…

…..ในบรรดาสารเสพติดและสารออกฤทธ์ิตอ่จิตประสาทท่ีมีผลกระทบส าคญัตอ่สขุภาพของประชากรโลก
ทัง้หมด แอลกอฮอล์คือสารชนิดเดียวท่ีไม่ถกูควบคมุด้วยเคร่ืองมือท่ีมีผลทางกฎหมาย ในระดบันานาชาติ  …



สรปุ

• สงัคมโลกตอ้งการเครือ่งมอืควบคมุปัญหาแอลกอฮอลใ์นระดบั
นานาชาต ิ 

• กรอบอนุสญัญาวา่ดว้ยการควบคมุแอลกอฮอล ์Framework 
Convention on Alcohol Control (FCAC)

– FCAC ไมใ่ชแ่นวคดิใหม ่และไมใ่ชก่ลไกทางเดยีวทีเ่ป็นไปได ้

– FCAC ไมใ่ชก่ระบวนการทีง่า่ย

– เราตอ้งการกลยทุธใหม ่และ เงือ่นไขบรบิททีเ่หมาะสม

• ความเขม้แข็ง Global health เริม่จากความเขม้แข็งในประเทศ



2005 (การประชมุสรุาวชิาการครัง้ทีห่นึง่) 2020

ไมม่กีารคยุเรือ่งแอลกอฮอลใ์นเวทใีนระดบั
โลก

มกีลายกลไก หลายเวท ี

ไมม่กีรอบนโยบายในระดบัโลก • Global Strategy to reduce Harmful Use of 
Alcohol (2010) 

• Global Action Plan (2023-2030)

ปัญหาแอลกอฮอลถ์กูมองขา้มในวาระของ
ปัญหาสขุภาพระดบันานาชาติ

Global declaration on NCD prevention & 
control agenda

ปัญหาแอลกอฮอลถ์กูมองขา้มในวารการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมในระดบั
นานาชาติ

SDG 3.5: Strengthen the prevention & 
treatment of harmful use of alcohol

ไมม่เีป้าหมายในระดบัโลก Global targets, especially adult per capita 
consumption 

ไมม่แีนวทาง มาตรการทีคุ่ม้คา่ • NCD Best Buys interventions
• SAFER package  

ความกา้วหนา้ทีผ่า่นมา (ในรอบ 15 ปี)
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SDG 3.5 Strengthen the prevention & 
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ความเคลือ่นไหวทางนโยบายแอลกอฮอลใ์นระดบันานาชาติ

UN systems

UN Convention on 
Psychotropic Substances

WHO systems

Global Strategy 
for the 

Prevention and 
Control of NCDs



ท าไมเราจงึตอ้งการ legal-binding instrument 
ในระดบันานาชาต ิ(ระดบัโลก/ภมูภิาค)

ขอ้จ ากดั ในการควบคมุปัญหาแอลกอฮอล ์ในระดบัประเทศและ
ระดับพืน้ที่

• พืน้ทีน่โยบาย Policy space

• Policy fashion 

• พฤตกิรรมและวถิชีวีติของผูบ้รโิภค 

• การตลาดไรพ้รมแดน



1

2



เสน้ทางที่
เป็นไปไดข้อง

Legal-
binding 

modality 
to control 

alcohol 
ในระดบั
นานาชาติ

สมชัชาอนามยัโลก (WHA)

Binding instruments: 

1. International agreement 

2. International regulation IHR

3. Treaty or Convention (Article 19 

of WHO Constitution): FCTC

Non-binding instruments: 

4. Code of conduct

5. Resolution (strategy, plan, 
standard) 

สมชัชาสหประชาชาต ิ(UNGA) ความรว่มมอืในระดบัภมูภิาค

FCAC?1a

RCAC Regional convention 

adopted at regional committee 
meeting??

1b

1 2

+ Alcohol

UN Convention 
on alcohol?

2b

3

UN Convention on 
Psychotropic 

Substances of 1971
(Drug treaty)

Agreement ?

2aระดบัโลก

ระดบัภมูภิาค

• Policy level
• Policy comprehensiveness
• Types of instruments
• Etc. 



ประโยชนข์อง FCAC

• เปลีย่นบรรยากาศของนโยบายระดบัโลก

– การรับรูว้า่ สรุาไมใ่ชส่นิคา้ธรรมดา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวทกีารคา้ระหวา่งประเทศ

– ตอบโตอ้ตุสาหกรรมสรุา

• เปลีย่น policy fashion: 

– ท าใหก้ารพัฒนานโยบายในระดบัประเทศและระดบัพืน้ทีง่า่ยขึน้ โดยเฉพาะประเด็น
เกีย่วกบักรณีขา้มเขตแดน และ นโยบายในประเทศก าลงัพัฒนา

– เกดิ มารยาทระหวา่งประเทศ ไมต่ดัทอนนโยบายในประเทศอืน่

• การพฒันาศกัยภาพองคร์วม: 

– ศกัยภาพของหน่วยงาน(ของประเทศ)

– ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ



Year Key issues/ achievement

1950 First epidemiological studies (smoking & lung cancer)

1967 First World Conference on Tobacco or Health

1970 First WHO resolution on tobacco control (WHA 23.32 Health Consequences of Smoking)

1971-1986 WHA24.48, WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14,

1988 WHO World No Tobacco Day commemorations begin  (WHA40.38)

1989-1992 WHA41.25, WHA42.19, WHA43.16, WHA44.26, WHA45.20

1993-1995 Initial conceptualization of an international legal approach to tobacco control 

WHA48.11 An international strategy for tobacco control*

WHA46.8 Use of tobacco within UN system buildings*

1996 WHA initiates the development of a framework convention on tobacco control  (WHA 49.17) (WHA49.16)

1998 Master Settlement Agreement (MSA)* in the USA (Tobacco industry to pay the settling states 

$206 billion annually, restrictions on sales & marketing, including watchdog set up)

1999 Intergovernmental Negotiating Body (INB) & a technical working group established (WHA 52.18)

Framework Convention Alliance (FCA)* created

2000 WHA paves the way for the start of negotiations on a framework convention  (WHA 53.16)

2000–2003 Formal drafting and negotiations by the Intergovernmental Negotiating Body 

Framework Convention Alliance formally established (500 organizations from 100+ countries)

2003 Adoption of the WHO FCTC (21 May 2003) (WHA56.1)

2005 WHO FCTC enters into force

2006 Funding from philanthropies boosts tobacco control in the developing world

2007 Start of Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products negotiations

2012 COP5 adopts Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

10 
years

เสน้ทางของ WHO FCTC

1998-2003: Former 

DG Gro Harlem 

Brundtland, 

Tobacco control 

champion*

20 มต ิResolutions 
ใน 33 ปี!



From sky high to reality ground 
in 146th WHO Executive Board, Jan 2020

การถกแถลงเรือ่ง FCAC ในการประชุมขององคก์ารอนามยัโลก

• 2005 SEAR (Thailand), EMR   >>>  การประชมุเรือ่ง FCAC ที ่นวิเดลฮี

• 2007 Mongolia 

• 2013 African countries

• 2019-20 SEAR (the whole region), EMR, few WPR     

Feasibility study 
International instrument 

for alcohol control

To develop Action plan to implement 
Global Strategy 

To review Global Strategy in 2030 

Technical report on cross border 
marketing of alcohol  



ภคส่วนของสงัคม Sector strengthening

ปัญหาทางงตรง Alcohol-related 

harm

|     Title of the presentation 11

มมุมองปญัหาแอลกอฮอล ์และผูเ้ก ีย่วขอ้ง: Problem restructuring

การดื่มและปัญหา
ของผู้ดื่ม

Alcohol 
consumption

บริบทของนโยบาย Changing policy context

การพฒันา Development 

Faith-based/cultural
Health: NCDs, Mental health, Injuries, violence, 

Cancer, TB, HIV/AIDS,..

Addiction

Child & youth protection 
Gender violence
Safety

Community
Social welfare
Education
Labour

Environment
Trade/investment
Commercial determinants

Economic development
Social development

องค์กรหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ปัจเจก



เราท าอะไรไดบ้า้ง เมือ่ยงัไมม่ ีFCAC

ความเขม้แข็งในการควบคมุ
ในระดบัประเทศ/พืน้ที ่

& นวตกรรม 

ตดิตามเฝ้าระวงั 
สถานการณ์และปจัจยั

Make the case for FCAC

- ประเมนินโยบาย 
- มมุมองปัญหาใหม่ๆ  
- ปัจจัยของการบรโิภคและ

ปัญหา Determinants
- Commercial determinants 

of health
- บรบิท

Engagement
• เขา้รว่ม Presence 
• ภาค ีPartnering
• Networking

สรา้งโอกาส momentum 
• ระดบ้โลก Global  
• ระดบัภมูภิาค Regional 
• Bilateral/other platforms 

ผลกัดนันโยบายเฝ้าระวงัและจัดการแรงตา้น

พัฒนาศกัยภาพองคร์วม

ประเทศ นาชาติ



“Global health starts at home” 

Thailand in Vietnam Alcohol Policy Advocacy  Process



KBS,IAC, GENAHTO & 
IGSAHTO, researchers, 
research centres, 
professional, …

UN agencies: UNDP, UN Interagency 
taskforce on NCDs, ….. Member States 

HICs: ?
LMICs: Thailand,……. ?

Donors

Commercial 
interests

Economic 
operators 
in alcohol 
production 
& trade

Media

ใครคอืผูเ้ลน่ในเวทโีลก?

สามเหลีย่มจะเขยือ้นภเูขาแอลกอฮอลไ์ดไ้หม?

Power 
of Politics

Power 
of Social 

mobilization

Power 
Of 

Knowledge



สรปุ

• สงัคมโลกตอ้งการเครือ่งมอืควบคมุปัญหาแอลกอฮอลใ์นระดบั
นานาชาต ิ 

• กรอบอนุสญัญาวา่ดว้ยการควบคมุแอลกอฮอล ์Framework 
Convention on Alcohol Control (FCAC)

– FCAC ไมใ่ชแ่นวคดิใหม ่และไมใ่ชก่ลไกทางเดยีวทีเ่ป็นไปได ้

– FCAC ไมใ่ชก่ระบวนการทีง่า่ย

– เราตอ้งการกลยทุธใหม ่และ เงือ่นไขบรบิททีเ่หมาะสม

• ความเขม้แข็ง Global health เริม่จากความเขม้แข็งในประเทศ



Thank you
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