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ยุทธศาสตรในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

 ๑. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกอปญหาตอสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปญญา อีกทั้งไมได

จำกัดอยูเพียงตัวผูบริโภคเทานั้น ครอบครัว บุคคลรอบขาง ประชาชนทั่วไป ชุมชน สังคม และประเทศ ลวนมี

สวนแบกรับภาระจากผลกระทบทั้งสิ้น องคการอนามัยโลก๑ รายงานวาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน

สาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึง ๒.๓ ลานรายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ และกอภาระโรคคิดเปนรอย ๔.๔ 

ของภาระโรคทั้งหมด ในประเทศไทยน้ันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพลำดับที่สอง 

รองจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย โดยกอภาระโรคคิดเปนรอยละ ๘.๑ ของภาระโรคท้ังหมด ซึ่งสูงกวาคา

เฉลี่ยนานาชาติเกือบเทาตัว การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกอภาระโรคสูงถึงรอยละ ๑๓.๓ ในประชากรชาย 

และรอยละ ๑.๐ ในประชากรหญิง และกอภาระโรคตอประชากรท่ีอายุนอยมากกวาวัยที่สูงข้ึน 

 
สถานการณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและผลกระทบ 
 ๒. ในขณะท่ีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยในประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนมคงที่หรือลดลง 

ปริมาณการบริโภคเฉล่ียในหลายประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยกลับเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยในประชากรผูใหญไทยเพิ่มสูงข้ึนเปน ๕๐.๓ ลิตรตอคน ในปพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะ

การขยายตัวตอเน่ืองของตลาดเบียรและวิสกี้ ปริมาณการบริโภคเบียรเพิ่มข้ึนถึง ๑๒ เทาระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๐ 

- ๒๕๔๖ และประมาณการไดวาปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกระบบภาษีสูงประมาณ  ๒ ลิตร

ของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป   

 ๓. นอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นแลว รูปแบบการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของไทยจัดวามีความเสี่ยง

ในระดับสูง๒ ทั้งจากความชุกของการบริโภคในปริมาณสูง สัดสวนของผูบริโภคเปนประจำและความถ่ีในการ

บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยกลุมเยาวชนและผูหญิงมีการบริโภคเพิ่มข้ึน  ในขณะที่อายุเฉลี่ยที่เริ่มตนบริโภคมีอายุ

นอยลง 

 ๔. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกี่ยวของกับการเกิดโรคและการบาดเจ็บกวา ๖๐ ประเภท๓ ทั้งใน

ระยะสั้นและยาว แมวาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบางรูปแบบและโดยบางกลุมประชากร จะมีผลปองกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจและเบาหวานในระดับบุคคล แตการบริโภคในลักษณะดังกลาวกระทำไดไมงายนัก และยัง

กอพิษภัยตออวัยวะอื่น โดยมีกลไกอื่นที่มีความคุมคามากกวา อีกทั้งยังไมพบผลประโยชนในระดับประชากร  
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เมื่อพิจารณาจากภาระโรคแลวการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกอโทษมากกวาประโยชนถึง ๒๘.๗ เทา โดยกอ

ภาระโรคสูงสุดในรูปแบบปญหาทางสุขภาพจิต รองลงมาคือการบาดเจ็บไมจงใจ (รวมอุบัติเหตุจราจร) ภาวะ

บาดเจ็บอยางจงใจ เชนความรุนแรงและการทำรายรางกาย โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ตามลำดับ๔  

ความรุนแรงของปญหาทางสุขภาพหลายประเภทมีความสัมพันธกับปริมาณการบริโภคเฉลี่ยของประชากร เชน

ความรุนแรงของ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร และการเสียชีวิตจากโรคตับในประเทศไทย๕  

 ๕. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบตอสังคมทั้งทางตรงและออมในหลากหลายรูปแบบ 

เชนปญหาครอบครัว ปญหาการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการขาดงานและการวางงาน ปญหาความรุนแรงและ

อาชญากรรม และยังกอผลกระทบตอศักยภาพและอนาคตของสังคมในระยะยาว จากผลตอเด็กและเยาวชน 

รวมถึงผลตอปญหาสุขภาพจิตและความสามารถในการเล้ียงดูบุตรของผูปกครอง ระดับสติปญญาและสุขภาพจิต

ของบุตร ปญหาความรุนแรงในครอบครัว การเสียชีวิตและการพิการถาวรตั้งแตอายุนอย การสูญเสียศักยภาพ

และการทำลายสมองของเยาวชนอยางถาวร และชักนำเยาวชนไปสูปญหาสุขภาพและสังคมอื่น ๆ ปริมาณการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเฉล่ียในสังคมมีความสัมพันธกับความรุนแรงของปญหาทางสังคม ดังนั้นการควบคุม

ปริมาณการบริโภคของสังคมโดยรวมจึงมีความสำคัญตอการควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๖. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีผลตอเศรษฐกิจทั้งเชิงบวกและลบ ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ใหเห็น

วา ผลกระทบเชิงลบที่มีตอสังคมน้ัน มีมูลคา ระหวาง รอยละ ๑.๑ ถึง ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ๖

โดยมูลคาของผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตอประชาคมโลก ในปพ.ศ. ๒๕๔๕ คิดเปนมูลคา

สูงถึง ๖๖๕,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ๔ สำหรับประเทศไทยน้ัน ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีมูลคาสูงถึง ๑.๕๐๗ แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๑.๙๒ ของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ๗ ซึ่งสูงกวามูลคาผลประโยชนตอรัฐในรูปแบบภาษีสรรพสามิตจากสุรากวาสองเทา การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เกี่ยวของกับปญหาความยากจนท้ังระดับบุคคลและสังคม ครัวเรือนไทยท่ีมีสมาชิกดื่มสุรา 

มีคาใชจายสำหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสูงถึงรอยละ ๖-๘ ของคาใชจายทั้งหมด๘   

 

นโยบายแอลกอฮอล 
 ๗. ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนสิ่งที่ควบคุมไดดวยนโยบายแอลกอฮอลที่มี

ประสิทธิภาพ มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลแบงไดเปนเจ็ดกลุมไดแก มาตรการทางภาษีและราคา การ

ควบคุมการเขาถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การดัดแปลงสถานการณและบริบทของการด่ืม การจัดการกับการขับขี่

ยานพาหนะขณะมึนเมา การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การใหความรูและสรางความเขาใจ และ
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การบำบัดรักษาและการคัดกรองผูมีปญหา กรอบนโยบายแอลกอฮอลที่ดีตองมีความสมดุลระหวางมาตรการใน

ระดับปจเจกบุคคลและระดับสิ่งแวดลอม มีความสมดุลระหวางมาตรการท่ีมีเปาหมายในกลุมประชากรท่ัวไป

และกลุมประชากรเฉพาะ ตองครอบคลุมและคุมครองท้ังผูที่ไมไดบริโภค ผูบริโภค และผูที่ประสบปญหาจาก

การบริโภค และตองเปนไปเพื่อทั้งการควบคุมการบริโภคและการลดความเสียงและความรุนแรงของปญหา 

 ๘. มาตรการตามนโยบายแอลกอฮอลมีประสิทธิผลและความคุมคาตางกัน มาตรการที่ไดผลที่สุด

สิบประการ๙ ประกอบไปดวย การจำกัดอายุผูซื้อ การที่รัฐเปนเจาของรานขายสุราปลีก การจำกัดเวลาในการขาย 

การจำกัดความหนาแนนของจุดขาย ระบบภาษีสุรา การสุมตรวจระดับแอลกอฮอลในลมหายใจของผูขับข่ี การ

ลดเพดานระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ การยึดใบอนุญาตขับข่ี การกำหนดระดับใบอนุญาตขับข่ีเปนขั้น

ตอนโดยคำนึงถึงพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมา และการคัดกรองผูมีความเสี่ยงดวยระบบการคัดกรองและใหความ

ชวยเหลือแตแรกเริ่ม (brief intervention) สวนมาตรการที่มีความคุมคาสูงที่สุดในการควบคุมปญหาในประเทศ

ไทยไดแก มาตรการขึ้นภาษีสุราและการสุมตรวจลมหายใจผูขับข่ีอยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามบางมาตราการ

แมมีประสิทธิผลในการควบคุมปญหาโดยตรงจำกัด แตอาจสามารถสรางผลพลอยไดที่สำคัญและเปนประโยชน

ตอกระบวนการนโยบาย  

 ๙. มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลสามารถแบงออกไดเปนเจ็ดกลุมคือ 

    ๙.๑ มาตรการทางภาษีและราคา ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการตัดสินใจบรโิภค, ปริมาณ

และรูปแบบการบริโภค และความรุนแรงของปญหา มาตรการทางภาษีมีผลตอการลดปริมาณและความถ่ีของ

การบริโภคในกลุมผูบริโภค ชะลอการเร่ิมดื่มในกลุมที่ยังไมบริโภค โดยเฉพาะมีผลอยางยิ่งตอกลุมกลุมเยาวชน

และประชากรอายุนอย และยังมีอิทธิพลตอผูที่บริโภคที่มีความเสี่ยงสูงและผูที่มีอาการติดสุราดวย เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในประเทศไทยเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของนานาประเทศจัดวามีราคาถูก๑๐ ขอจำกัดสำคัญของระบบ

ภาษีสุราในประเทศไทยคือ ความแตกตางของอัตราภาษีซึ่งทำใหเคร่ืองดื่มบางประเภทมีราคาถูก การท่ีไมได

ปรับอัตราภาษีตามสภาพเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ ทำใหมีราคาเครื่องดื่มที่แทจริงถูกลง ความเหมาะสมตอ

สถานการณการตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เชนการที่เครื่องดื่มรูปแบบใหม ๆ ท่ีดึงดูดเยาวชน อยางเชน

เหลาปนและสุราผสมน้ำผลไมยังมีราคาถูก และมีภาวะคุกคามจากผลของขอตกลงการคาระหวางประเทศ  

    ๙.๒ มาตรการการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุมการผลิตและการจัดจำหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อใหผูบริโภคและประชากรท่ัวไปหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดยาก จัดเปนมาตรการท่ี

มีประสิทธิผลสงู โดยเฉพาะผลตอกลุมเยาวชนและประชากรอายนุอย และกลุมประชากรทีม่คีวามเสีย่งสูง มาตรการ

ทีด่ำเนนิการอยูในปรเทศไทยประกอบดวยการควบคุมจุดขายดวยระบบการออกใบอนุญาต การจำกดัเวลาขาย 

การกำหนดอายุขั้นต่ำของผูซื้อ และการหามขายแกผูที่อยูในอาการมึนเมา แตยังขาดมาตรการการควบคุม

จำนวนและความหนาแนนของจุดขาย  มาตรการในกลุมนี้ยังการขาดการบังคับใชอยางจริงจัง มีขอจำกัด

ในดานเน้ือหา และหลายมาตรการมิไดเปนไปเพื่อการควบคุมปญหา  

    ๙.๓ มาตรการการดัดแปลงสถานการณและบริบทของการบริโภค การดำเนินมาตรการกลุมนี้ใน

ประเทศไทยประกอบดวยกิจกรรม ๒ กลุมคือ กลุมกิจกรรมรณรงคตามเทศกาล เชนโครงการงดเหลาเขาพร

รรษาและการรับนองปลอดเหลา และมาตรการการกำหนดพ้ืนที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะที่

กำหนดในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เชนสถานที่ทางศาสนา สถานพยาบาล สถานท่ี

๙ Babor และคณะ. Alcohol No-ordinary Commodity, 2003  
๑๐ World Health Organization. Global Report on Alcohol Policy, 2004 
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ราชการ สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิง และสวนสาธารณะของรัฐ การรณรงคงดเหลาเขาพรรษาได

เริ่มมีผลตอพฤตกิรรมการบรโิภคของประชากร๑๑ เชนเดยีวกนักบัผลในการลดการบรโิภคในกลุมนักศึกษาในกิจกรรม

รับนองจากโครงการรับนองปลอดเหลา  

    ๙.๔ มาตรการการควบคุมพฤติกรรมการขับข่ียานพาหนะขณะมึนเมา ปญหาพฤติกรรมการขับขี่

ยานพาหนะขณะมึนเมาไดรับความสนใจและเอาใจใสมากข้ึน แตความรุนแรงของปญหาจากการขับขี่ขณะ

มึนเมายังไมไดลดลงเทาที่ควร ทั้งอัตราการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ และพฤติกรรมการขับข่ีหลังการด่ืม 

ขอจำกัดสำคัญคือความเขมแข็งและความสม่ำเสมอในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งมักใหความสนใจเพียงเฉพาะชวง

เทศกาล ทำใหโอกาสในการถูกตรวจลมหายใจของผูขับข่ียานพาหนะโดยรวมยังอยูในระดับต่ำ  

    ๙.๕ มาตรการการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลลัพธสะสมของการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ดนตรี เทศกาลประเพณี ของอุตสาหกรรมสุรา มีผลตอการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและทัศนคติของสังคมตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เริ่มตนดื่มและการบริโภคของเยาวชนและประชากรอายุนอย ธนาคารโลกจึงไดแนะนำใหประเทศตาง ๆ ใช

มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยางเครงครัดเพื่อปกปองเยาวชน๑๒ การควบคุมการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทย ยังมีขอจำกัดทั้งเนื้อหาและความเขมแข็งของการบังคับใช  

    ๙.๖ มาตรการการใหความรูและสรางความเขาใจ มาตรการในกลุมนี้มีประสิทธิผลในการควบคุม

ปญหาต่ำ อีกทั้งยังตองการงบประมาณสูง จึงมีความคุมคาต่ำ แตเปนมาตรการท่ีนิยมใช สวนหนึ่งมาจากการท่ี

ปราศจากแรงตอตาน มาตรการทีมี่การปฏิบตัใินระดบัชาตใินประเทศไทยจงึมอียูสองกลุม คือการรณรงคสาธารณะ

ผานสื่อมวลชน และมาตรการคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางไรก็ตามมาตรการกลุมนี้กอผลพลอยได

สำคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีตอการบริโภคแอลกอฮอล ปญหาท่ีเกิดขึ้น และนโยบายแอลกอฮอล 

    ๙.๗ มาตรการการบำบัดรักษา การบำบัดรักษาผูมีปญหาและความเส่ียงของปญหาจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล สามารถลดความรุนแรงของปญหาทั้งตอตัวผูปวย ครอบครัว และสังคม รวมถึงการ

ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ขอจำกัดสำคัญของระบบการบำบัดรักษาและคัดกรองในประเทศไทยประกอบดวย 

การขาดแนวทางการบำบัดรักษาผูมีภาวะติดสุราอยางเปนทางการ ระบบการคัดกรองและใหความชวยเหลือแต

แรกเริ่ม (brief intervention) ซ่ึงมีประสิทธิผลสูง ยังไมไดถูกผนวกเขาไปในการบริการระดับปฐมภูมิ ปญหา

การเขาถึงการบำบัดรักษาของผูมีปญหาและมีความเส่ียง และศกัยภาพของบุคลากร และระบบติดตามประเมินผล 

 

ขอจำกัดของนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย 
 ๑๐. ขอจำกัดเชิงกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลที่สำคัญ ไดแกความออนแอของการนำนโยบายไป

ปฏิบัติ การขาดการติดตามและประเมินผล การขาดความรูทางวิชาการและการนำควมรูไปใชในการสนับสนุน

กระบวนการนโยบาย และปญหาความโปรงใสของกระบวนการ 

 ๑๑. ขอจำกัดดานสาระของนโยบายแอลกอฮอลที่สำคัญไดแก  

       ๑๑.๑ การขาดกรอบนโยบายแอลกอฮอลในระดับชาติเพื่อกำหนดทิศทางและยุทธศาสตรของ

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

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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       ๑๑.๒ การขาดนโยบายแอลกอฮอลในระดับพื้นที่และทองถ่ิน  

       ๑๑.๓ หลายมาตรการมิไดใหความสำคัญกับการควบคุมปญหา   

       ๑๑.๔ การขาดมาตรการนโยบายแอลกอฮอลทีม่ปีระสิทธผิลเชน การจำกัดจำนวนและความหนาแนน

ของจุดขาย, การลดระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับข่ียานพาหนะ โดยเฉพาะสำหรับผูขับข่ีหนาใหม, การ

ควบคุมเวลาและสถานท่ีในการขาย และสถานท่ีที่อนุญาตใหบริโภคในชวงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง และมาตรการ

ดานระบบคัดกรองกลุมเสี่ยง  

       ๑๑.๕ เนื้อหาของมาตรการท่ีขาดความเขมแข็ง เชนการกำหนดพื้นที่หามจำหนายและพื้นที่หาม

บริโภค การบำบัดรักษา และการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 ๑๒. ขอจำกัดดานผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการนโยบาย  

       ๑๒.๑ ผูเกี่ยวของมาจากหลายภาคสวน ตางมีความตองการ ความสนใจ และใหคุณคาตอนโยบาย

แอลกอฮอลตางกัน และบางเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนและแนวคิด ซึ่งสวนหน่ึงมีรากฐานจากความเขาใจ

ตอปญหาที่ตางกัน  

      ๑๒.๒ ระดับการมีสวนรวมและความเปนเจาของนโยบายแอลกอฮอล ผูมีสวนเกี่ยวของหลายสวน

ซึ่งนาจะมีศักยภาพตอกระบวนการนโยบายยงัไมมสีวนรวมเทาทคีวร หลายสวนมรีะดบัการมสีวนรวมเปนครั้งคราว 

ไมตอเน่ือง   

      ๑๒.๓ ศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งการออกแบบนโยบาย, การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล รวมไปถึง การประสานงาน  

 ๑๓. แมวาสังคมไทยจะมีความตระหนักถึงปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากข้ึน แตมักให

ความสนใจเฉพาะประเด็นขนาดของปญหาและพฤติกรรมของบุคคลเปนสำคัญ โดยยังไมเกิดแรงกดดนัทางสังคม

ใหเกิดกระบวนการนโยบายท่ีมีน้ำหนักเพียงพอ อีกทั้งแนวคิดทุนนิยมและเศรษฐกิจการคาเสรี ยังมีผลใหสังคม

พิจารณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน “สินคาธรรมดา” ไมแตกตางจากสินคาทั่วไปอื่น ๆ โดยไมไดคำนึงถึงความ

สำคัญของนโยบายแอลกอฮอลในการปกปองสุขภาวะของสังคมเทาที่ควร 

 ๑๔. การลดขอจำกัดของนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนประสิทธิผลของนโยบายใน

การควบคุมปญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จึงควรประกอบดวย 

     ๑๔.๑ การพัฒนากรอบนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติเพื่อกำหนดทิศทางและเปนรากฐานสำหรับ

มาตรการตาง ๆ และการพัฒนานโยบายในอนาคต ในระดับชาติและทองถ่ิน 

       ๑๔.๒ การปรับปรุงเพิ่มเติมและแกไขเนื้อหามาตรการ รวมถึงการนำมาตรการที่มีประสิทธิผล

มาใชในประเทศไทย  

       ๑๔.๓ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ และการจัดการความรู  

       ๑๔.๔ การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ  

    ๑๔.๕ การใหความสำคัญกับระบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลนโยบาย

แอลกอฮอล  

       ๑๔.๖ การสนับสนุนการติดตามอยางใกลชิดของสังคม  

       ๑๔.๗ การสนับสนุนใหกระบวนการนโยบายมีความโปรงใสและปลอดผลประโยชนทับซอน  
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