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๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ยุทธศาสตรในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๑. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอปญหาตอสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปญญา อีกทั้งไมได
จำกัดอยูเพียงตัวผูบริโภคเทานั้น ครอบครัว บุคคลรอบขาง ประชาชนทั่วไป ชุมชน สังคม และประเทศ ลวนมี
สวนแบกรับภาระจากผลกระทบทั้งสิ้น องคการอนามัยโลก๑ รายงานวาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึง ๒.๓ ลานรายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ และกอภาระโรคคิดเปนรอย ๔.๔
ของภาระโรคทั้งหมด ในประเทศไทยนั้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพลำดับที่สอง
รองจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย โดยกอภาระโรคคิดเปนรอยละ ๘.๑ ของภาระโรคทั้งหมด ซึ่งสูงกวาคา
เฉลี่ยนานาชาติเกือบเทาตัว การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอภาระโรคสูงถึงรอยละ ๑๓.๓ ในประชากรชาย
และรอยละ ๑.๐ ในประชากรหญิง และกอภาระโรคตอประชากรที่อายุนอยมากกวาวัยที่สูงขึ้น
สถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลกระทบ
๒. ในขณะที่ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยในประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนมคงที่หรือลดลง
ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยในหลายประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยกลับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยในประชากรผูใหญไทยเพิ่มสูงขึ้นเปน ๕๐.๓ ลิตรตอคน ในปพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะ
การขยายตัวตอเนื่องของตลาดเบียรและวิสกี้ ปริมาณการบริโภคเบียรเพิ่มขึ้นถึง ๑๒ เทาระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๐
- ๒๕๔๖ และประมาณการไดวาปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกระบบภาษีสูงประมาณ ๒ ลิตร
ของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป
๓. นอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นแลว รูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทยจัดวามีความเสี่ยง
ในระดับสูง๒ ทั้งจากความชุกของการบริโภคในปริมาณสูง สัดสวนของผูบริโภคเปนประจำและความถี่ในการ
บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกลุมเยาวชนและผูหญิงมีการบริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่อายุเฉลี่ยที่เริ่มตนบริโภคมีอายุ
นอยลง
๔. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกี่ยวของกับการเกิดโรคและการบาดเจ็บกวา ๖๐ ประเภท๓ ทั้งใน
ระยะสั้นและยาว แมวาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบางรูปแบบและโดยบางกลุมประชากร จะมีผลปองกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจและเบาหวานในระดับบุคคล แตการบริโภคในลักษณะดังกลาวกระทำไดไมงายนัก และยัง
กอพิษภัยตออวัยวะอื่น โดยมีกลไกอื่นที่มีความคุมคามากกวา อีกทั้งยังไมพบผลประโยชนในระดับประชากร
๑
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เมื่อพิจารณาจากภาระโรคแลวการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอโทษมากกวาประโยชนถึง ๒๘.๗ เทา โดยกอ
ภาระโรคสูงสุดในรูปแบบปญหาทางสุขภาพจิต รองลงมาคือการบาดเจ็บไมจงใจ (รวมอุบัติเหตุจราจร) ภาวะ
บาดเจ็บอยางจงใจ เชนความรุนแรงและการทำรายรางกาย โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ตามลำดับ๔
ความรุนแรงของปญหาทางสุขภาพหลายประเภทมีความสัมพันธกับปริมาณการบริโภคเฉลี่ยของประชากร เชน
ความรุนแรงของ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร และการเสียชีวิตจากโรคตับในประเทศไทย๕
๕. การบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล มี ผ ลกระทบตอ สังคมทั้งทางตรงและออมในหลากหลายรูปแบบ
เชนปญหาครอบครัว ปญหาการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการขาดงานและการวางงาน ปญหาความรุนแรงและ
อาชญากรรม และยังกอผลกระทบตอศักยภาพและอนาคตของสังคมในระยะยาว จากผลตอเด็กและเยาวชน
รวมถึงผลตอปญหาสุขภาพจิตและความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรของผูปกครอง ระดับสติปญญาและสุขภาพจิต
ของบุตร ปญหาความรุนแรงในครอบครัว การเสียชีวิตและการพิการถาวรตั้งแตอายุนอย การสูญเสียศักยภาพ
และการทำลายสมองของเยาวชนอยางถาวร และชักนำเยาวชนไปสูปญหาสุขภาพและสังคมอื่น ๆ ปริมาณการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยในสังคมมีความสัมพันธกับความรุนแรงของปญหาทางสังคม ดังนั้นการควบคุม
ปริมาณการบริโภคของสังคมโดยรวมจึงมีความสำคัญตอการควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๖. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอเศรษฐกิจทั้งเชิงบวกและลบ ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ใหเห็น
วา ผลกระทบเชิงลบที่มีตอสังคมนั้น มีมูลคา ระหวาง รอยละ ๑.๑ ถึง ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ๖
โดยมูลคาของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอประชาคมโลก ในปพ.ศ. ๒๕๔๕ คิดเปนมูลคา
สูงถึง ๖๖๕,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ๔ สำหรับประเทศไทยนั้น ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีมูลคาสูงถึง ๑.๕๐๗ แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๑.๙๒ ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ๗ ซึ่งสูงกวามู ล ค า ผลประโยชน ต อ รั ฐ ในรู ป แบบภาษี ส รรพสามิ ต จากสุ ร ากวาสองเทา การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เกี่ยวของกับปญหาความยากจนทั้งระดับบุคคลและสังคม ครัวเรือนไทยที่มีสมาชิกดื่มสุรา
มีคาใชจายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงถึงรอยละ ๖-๘ ของคาใชจายทั้งหมด๘
นโยบายแอลกอฮอล
๗. ป ญ หาจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล เป น สิ่ ง ที่ ค วบคุ ม ได ด ว ยนโยบายแอลกอฮอลที่มี
ประสิทธิภาพ มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลแบงไดเปนเจ็ดกลุมไดแก มาตรการทางภาษีและราคา การ
ควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การดัดแปลงสถานการณและบริบทของการดื่ม การจัดการกับการขับขี่
ยานพาหนะขณะมึนเมา การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การใหความรูและสรางความเขาใจ และ
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การบำบัดรักษาและการคัดกรองผูมีปญหา กรอบนโยบายแอลกอฮอลที่ดีตองมีความสมดุลระหวางมาตรการใน
ระดับปจเจกบุคคลและระดับสิ่งแวดลอม มีค วามสมดุล ระหว า งมาตรการที่ มีเ ปา หมายในกลุมประชากรทั่วไป
และกลุมประชากรเฉพาะ ตองครอบคลุมและคุมครองทั้งผูที่ไมไดบริโภค ผูบริโภค และผูที่ประสบปญหาจาก
การบริโภค และตองเปนไปเพื่อทั้งการควบคุมการบริโภคและการลดความเสียงและความรุนแรงของปญหา
๘. มาตรการตามนโยบายแอลกอฮอล มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและความคุ ม ค า ต า งกัน มาตรการที่ไดผลที่สุด
สิบประการ๙ ประกอบไปดวย การจำกัดอายุผูซื้อ การที่รัฐเปนเจาของรานขายสุราปลีก การจำกัดเวลาในการขาย
การจำกัดความหนาแนนของจุดขาย ระบบภาษีสุรา การสุมตรวจระดับแอลกอฮอลในลมหายใจของผูขับขี่ การ
ลดเพดานระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ การยึดใบอนุญาตขับขี่ การกำหนดระดับใบอนุญาตขับขี่เปนขั้น
ตอนโดยคำนึงถึงพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมา และการคัดกรองผูมีความเสี่ยงดวยระบบการคัดกรองและใหความ
ชวยเหลือแตแรกเริ่ม (brief intervention) สวนมาตรการที่มีความคุมคาสูงที่สุดในการควบคุมปญหาในประเทศ
ไทยไดแก มาตรการขึ้นภาษีสุราและการสุมตรวจลมหายใจผูขับขี่อยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามบางมาตราการ
แมมีประสิทธิผลในการควบคุมปญหาโดยตรงจำกัด แตอาจสามารถสรางผลพลอยไดที่สำคัญและเปนประโยชน
ตอกระบวนการนโยบาย
๙. มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลสามารถแบงออกไดเปนเจ็ดกลุมคือ
๙.๑ มาตรการทางภาษีและราคา ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการตัดสินใจบริโภค, ปริมาณ
และรูปแบบการบริโภค และความรุนแรงของปญหา มาตรการทางภาษีมีผลตอการลดปริมาณและความถี่ของ
การบริโภคในกลุมผูบริโภค ชะลอการเริ่มดื่มในกลุมที่ยังไมบริโภค โดยเฉพาะมีผลอยางยิ่งตอกลุมกลุมเยาวชน
และประชากรอายุนอย และยังมีอิทธิพลตอผูที่บริโภคที่มีความเสี่ยงสูงและผูที่มีอาการติดสุราดวย เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในประเทศไทยเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของนานาประเทศจัดวามีราคาถูก๑๐ ขอจำกัดสำคัญของระบบ
ภาษีสุราในประเทศไทยคือ ความแตกตางของอัตราภาษีซึ่งทำใหเครื่องดื่มบางประเภทมีราคาถูก การที่ไมได
ปรับอัตราภาษีตามสภาพเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ ทำใหมีราคาเครื่องดื่มที่แทจริงถูกลง ความเหมาะสมตอ
สถานการณการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชนการที่เครื่องดื่มรูปแบบใหม ๆ ที่ดึงดูดเยาวชน อยางเชน
เหลาปนและสุราผสมน้ำผลไมยังมีราคาถูก และมีภาวะคุกคามจากผลของขอตกลงการคาระหวางประเทศ
๙.๒ มาตรการการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุมการผลิตและการจัดจำหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อใหผูบริโภคและประชากรทั่วไปหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดยาก จัดเปนมาตรการที่
มีประสิทธิผลสูง โดยเฉพาะผลตอกลุม เยาวชนและประชากรอายุนอ ย และกลุม ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มาตรการ
ทีด่ ำเนินการอยูใ นปรเทศไทยประกอบดวยการควบคุมจุดขายดวยระบบการออกใบอนุญาต การจำกัดเวลาขาย
การกำหนดอายุขั้น ต่ ำของผู ซื้ อ และการหามขายแก ผูที่อ ยูใ นอาการมึ นเมา แตยั งขาดมาตรการการควบคุม
จำนวนและความหนาแน น ของจุดขาย มาตรการในกลุมนี้ยั งการขาดการบั งคั บ ใชอ ย า งจริ งจัง มีขอจำกัด
ในดานเนื้อหา และหลายมาตรการมิไดเปนไปเพื่อการควบคุมปญหา
๙.๓ มาตรการการดัดแปลงสถานการณและบริ บ ทของการบริโภค การดำเนินมาตรการกลุมนี้ใน
ประเทศไทยประกอบดวยกิจกรรม ๒ กลุมคือ กลุมกิจกรรมรณรงคตามเทศกาล เชนโครงการงดเหลาเขาพร
รรษาและการรับนองปลอดเหลา และมาตรการการกำหนดพื้นที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะที่
กำหนดในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เชนสถานที่ทางศาสนา สถานพยาบาล สถานที่
๙

Babor และคณะ. Alcohol No-ordinary Commodity, 2003
World Health Organization. Global Report on Alcohol Policy, 2004

๑๐

๕๖
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ราชการ สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสวนสาธารณะของรัฐ การรณรงคงดเหลาเขาพรรษาได
เริ่มมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของประชากร๑๑ เชนเดียวกันกับผลในการลดการบริโภคในกลุมนักศึกษาในกิจกรรม
รับนองจากโครงการรับนองปลอดเหลา
๙.๔ มาตรการการควบคุมพฤติก รรมการขับ ขี่ยานพาหนะขณะมึ น เมา ปญหาพฤติกรรมการขับขี่
ยานพาหนะขณะมึนเมาไดรับความสนใจและเอาใจใส ม ากขึ้ น แต ค วามรุ น แรงของป ญ หาจากการขั บ ขี่ ข ณะ
มึนเมายังไมไดลดลงเทาที่ควร ทั้งอัตราการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ และพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม
ขอจำกัดสำคัญคือความเขมแข็งและความสม่ำเสมอในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งมักใหความสนใจเพียงเฉพาะชวง
เทศกาล ทำใหโอกาสในการถูกตรวจลมหายใจของผูขับขี่ยานพาหนะโดยรวมยังอยูในระดับต่ำ
๙.๕ มาตรการการควบคุมโฆษณาเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล ผลลั พธส ะสมของการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ดนตรี เทศกาลประเพณี ของอุตสาหกรรมสุรา มีผลตอการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและทัศนคติของสังคมตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เริ่มตนดื่มและการบริ โภคของเยาวชนและประชากรอายุ นอ ย ธนาคารโลกจึ งได แนะนำใหประเทศตาง ๆ ใช
มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางเครงครัดเพื่อปกปองเยาวชน๑๒ การควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทย ยังมีขอจำกัดทั้งเนื้อหาและความเขมแข็งของการบังคับใช
๙.๖ มาตรการการใหความรูและสร า งความเข า ใจ มาตรการในกลุมนี้ มีป ระสิ ท ธิ ผ ลในการควบคุม
ปญหาต่ำ อีกทั้งยังตองการงบประมาณสูง จึงมีความคุมคาต่ำ แตเปนมาตรการที่นิยมใช สวนหนึ่งมาจากการที่
ปราศจากแรงตอตาน มาตรการทีม่ กี ารปฏิบตั ใิ นระดับชาติในประเทศไทยจึงมีอยูส องกลุม คือการรณรงคสาธารณะ
ผานสื่อมวลชน และมาตรการคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางไรก็ตามมาตรการกลุมนี้กอผลพลอยได
สำคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีตอการบริโภคแอลกอฮอล ปญหาที่เกิดขึ้น และนโยบายแอลกอฮอล
๙.๗ มาตรการการบำบัดรักษา การบำบัดรักษาผูมีปญหาและความเสี่ยงของปญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล สามารถลดความรุนแรงของปญหาทั้งตอตัวผูปวย ครอบครัว และสังคม รวมถึงการ
ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ขอจำกัดสำคัญของระบบการบำบัดรักษาและคัดกรองในประเทศไทยประกอบดวย
การขาดแนวทางการบำบัดรักษาผูมีภาวะติดสุราอยางเปนทางการ ระบบการคัดกรองและใหความชวยเหลือแต
แรกเริ่ม (brief intervention) ซึ่งมีประสิทธิผลสูง ยังไมไดถูกผนวกเขาไปในการบริการระดับปฐมภูมิ ปญหา
การเขาถึงการบำบัดรักษาของผูมีปญหาและมีความเสี่ยง และศักยภาพของบุคลากร และระบบติดตามประเมินผล
ขอจำกัดของนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย
๑๐. ขอจำกัดเชิ ง กระบวนการนโยบายแอลกอฮอลที่สำคัญ ไดแกความออนแอของการนำนโยบายไป
ปฏิบัติ การขาดการติดตามและประเมินผล การขาดความรูทางวิชาการและการนำควมรูไปใชในการสนับสนุน
กระบวนการนโยบาย และปญหาความโปรงใสของกระบวนการ
๑๑. ขอจำกัดดานสาระของนโยบายแอลกอฮอลที่สำคัญไดแก
๑๑.๑ การขาดกรอบนโยบายแอลกอฮอล ใ นระดั บ ชาติ เ พื่ อ กำหนดทิ ศ ทางและยุทธศาสตรของ
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของ
๑๑

ปาริชาติ สถาปตานนท และคณะ. การขับเคลื่อนทางสังคม ดานการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลการประเมินป
๒๕๔๘-๒๕๔๙. ๒๕๔๙
๑๒
World Bank Group. World Development Report 2007: Development and the Next Generation. 2006
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๕๗

๑๑.๒ การขาดนโยบายแอลกอฮอลในระดับพื้นที่และทองถิ่น
๑๑.๓ หลายมาตรการมิไดใหความสำคัญกับการควบคุมปญหา
๑๑.๔ การขาดมาตรการนโยบายแอลกอฮอลทมี่ ปี ระสิทธิผลเชน การจำกัดจำนวนและความหนาแนน
ของจุดขาย, การลดระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะสำหรับผูขับขี่หนาใหม, การ
ควบคุมเวลาและสถานที่ในการขาย และสถานที่ที่อนุญาตใหบริโภคในชวงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง และมาตรการ
ดานระบบคัดกรองกลุมเสี่ยง
๑๑.๕ เนื้อหาของมาตรการที่ขาดความเขมแข็ง เชนการกำหนดพื้นที่หามจำหนายและพื้นที่หาม
บริโภค การบำบัดรักษา และการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๑๒. ขอจำกัดดานผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการนโยบาย
๑๒.๑ ผูเกี่ยวของมาจากหลายภาคสวน ตางมีความตองการ ความสนใจ และใหคุณคาตอนโยบาย
แอลกอฮอลตางกัน และบางเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและแนวคิด ซึ่งสวนหนึ่งมีรากฐานจากความเขาใจ
ตอปญหาที่ตางกัน
๑๒.๒ ระดับการมีสวนรวมและความเปนเจาของนโยบายแอลกอฮอล ผูมีสวนเกี่ยวของหลายสวน
ซึ่งนาจะมีศักยภาพตอกระบวนการนโยบายยังไมมสี ว นรวมเทาทีควร หลายสวนมีระดับการมีสวนรวมเปนครั้งคราว
ไมตอเนื่อง
๑๒.๓ ศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งการออกแบบนโยบาย, การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล รวมไปถึง การประสานงาน
๑๓. แมวาสังคมไทยจะมีความตระหนักถึงปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น แตมักให
ความสนใจเฉพาะประเด็นขนาดของปญหาและพฤติกรรมของบุคคลเปนสำคัญ โดยยังไมเกิดแรงกดดันทางสังคม
ใหเกิดกระบวนการนโยบายที่มีน้ำหนักเพียงพอ อีกทั้งแนวคิดทุนนิยมและเศรษฐกิจการคาเสรี ยังมีผลใหสังคม
พิจารณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน “สินคาธรรมดา” ไมแตกตางจากสินคาทั่วไปอื่น ๆ โดยไมไดคำนึงถึงความ
สำคัญของนโยบายแอลกอฮอลในการปกปองสุขภาวะของสังคมเทาที่ควร
๑๔. การลดขอจำกัดของนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนประสิทธิผลของนโยบายใน
การควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงควรประกอบดวย
๑๔.๑ การพัฒนากรอบนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติเพื่อกำหนดทิศทางและเปนรากฐานสำหรับ
มาตรการตาง ๆ และการพัฒนานโยบายในอนาคต ในระดับชาติและทองถิ่น
๑๔.๒ การปรับปรุงเพิ่มเติมและแกไขเนื้ อ หามาตรการ รวมถึ ง การนำมาตรการที่มีประสิทธิผล
มาใชในประเทศไทย
๑๔.๓ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ และการจัดการความรู
๑๔.๔ การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ
๑๔.๕ การใหความสำคัญกับระบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลนโยบาย
แอลกอฮอล
๑๔.๖ การสนับสนุนการติดตามอยางใกลชิดของสังคม
๑๔.๗ การสนับสนุนใหกระบวนการนโยบายมีความโปรงใสและปลอดผลประโยชนทับซอน
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๖
๕๘
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