ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจาปี 2562
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตและส่งมอบความรู้ พัฒนากลไกการประสานและศักยภาพทางวิชาการของ
กระบวนการจัดการปัญหาจากสุราในประเทศไทย
เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้ ศวส. จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยหรือจัดการความรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ทั้งในด้านอุปสงค์ อุปทาน และผลกระทบ ดัง
ประเด็นต่อไปนี้
1. การศึกษาสถานการณ์/องค์ความรู้ในต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการ/นโยบาย/กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- มาตรการทางกฎหมายเพื่อการรับผิดเด็ดขาด (strict liability)
- มาตรการกีดกันทางสังคม (social sanction) หรือกฎหมายเพื่อลดการดื่มสุราในคนรุ่นใหม่
- การสร้างธรรมเนีย มปฏิบัติ ในการงดดื่ ม /เลี้ ยงสุราในงานพิธี การต่า งๆ (งานศพ งานบวช งาน
แต่งงาน) และงานเลี้ยง
2. การเฝ้าระวังกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดของธุรกิจสุรา
- ศึกษา/พัฒนาระบบที่สามารถนามาใช้ในการเฝ้าระวัง และระบบในการจัดการเมื่อพบการดาเนิน
กลยุทธ์ที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
- ศึกษา/พัฒนาระบบการดาเนินการจัดการทางสังคมเมื่อพบการดาเนินกิจกรรมหรือการทางานที่
ล่อแหลมต่อการก่อให้เกิดการขยายการตลาดและธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชน
- สารวจ/ติดตามเฝ้าระวังรูปแบบ/ทิศทางโฆษณา กิจกรรมการตลาดของอุตสาหกรรมสุรา
- การศึกษาในมิ ติเศรษฐศาสตร์การเมืองของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การมีอิทธิพลทาง
การเมืองและภาคส่วนต่างๆ ของสังคม การแทรกแซงการออกหรือดาเนินงานตามนโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐ การอุปถัมภ์เจ้าหน้าที่รัฐ การขยายเส้นทางธุรกิจในกิจกรรมหรือสินค้า
ประเภทอื่น
- ศึกษาผลของการสัมผัสโฆษณา กิจกรรมการตลาด หรือจุดจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการ
ดื่ม/การซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. การศึกษาผลกระทบจากการดื่มสุราในทุกมิติ
- โรคและการบาดเจ็บที่เกิดจากการดื่มสุรา
- ผลกระทบทางอ้อมกับผู้ที่ไม่ได้ดื่มสุรา ซึ่งอาจจะเป็นผู้ถูกกระทาหรือต้องเป็นผู้ดูแลผลจากการ
กระทาอันมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราของคนอื่น เป็นต้น ในประเด็นต่างๆ เช่น ความรุนแรงใน
ครัวเรือน ความรุนแรงในที่สาธารณะ และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
- ต้นทุนของรัฐ/สังคมในการดูแลเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น
4. การศึกษาประเมินผลมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- มาตรการควบคุมจุดจาหน่ายรอบสถานศึกษา และสถานศึกษาปลอดเหล้า
- ผลลัพธ์และผลกระทบของโปรแกรม/โครงการตามมาตรการรณรงค์ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ระดับประเทศหรือระดับพื้นที่
- ระบบบริการดูแลเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์
- การศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของกฎหมายใหม่ (regulatory impact assessment: RIA)
- โครงการจังหวัดควบคุมยาสูบและสุรา
5. การศึกษาด้านมาตรการชุมชน
- ศึกษาชุ ม ชนต้ น แบบของการควบคุม เครื่องดื่ ม แอลกอฮอล์ ในมิติ ต่ า งๆ ทั้ ง การควบคุม อุ ป สงค์
อุปทาน และผลกระทบ เพื่อดูปัจจัยความสาเร็จของชุมชนนั้นๆ
- ศึกษาประสิทธิผลของการรณรงค์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม
- ศึกษา/พัฒนามาตรการชุมชนที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
6. ศึกษาผลของการค้าระหว่างประเทศ
- ศึกษาผลของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่จะมีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจของภาครัฐ
โดยลักษณะโครงการที่เสนอ ศวส. จะต้องสนับสนุนประเด็นเหล่านี้ อาจจะเป็นการวิจัยปฐมภูมิ (primary research)
ที่เก็บข้อมูลใหม่ หรือเป็นการวิจัยเอกสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ หรือเป็นการสร้างโมเดลแบบจาลองเพื่อทานาย
ผลลัพธ์เชิงนโยบาย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการออกนโยบายใหม่ หรือหาแนวทางปรับปรุง /
พัฒนาระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ
เสนอตามความเหมาะสมสาหรับการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ส่งกรอบแนวคิดการวิจัยไม่เกิน 4 หน้า A4 รายละเอียดตามแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจยั ทาง E-mail
ของผู้ประสานงาน ศวส. taksaya.san@gmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
2. ศวส. และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบแนวคิดการวิจัย และจะแจ้งให้ผู้สมัครทุนได้รบั ทราบผลการพิจารณา
ทาง E-mail ของแต่ละโครงการ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

3. ผู้ที่ผ่านการพิจารณากรอบแนวคิดการวิจัยจะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการฉบับเต็มส่ง ศวส. ภายใน 15
มีนาคม 2562
4. ศวส. จั ดส่ง ข้อเสนอโครงการฉบั บเต็มต่ อผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกที่มี ความเชี่ย วชาญ จัดประชุมน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และจะสรุปผลการประเมินและจัดส่งผลการประเมินให้ผู้เสนอขอรับทุนได้
ทราบทาง E-mail ของแต่ละโครงการ
5. โครงการที่ผ่านการพิจารณา ให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ และจัดทาสัญญารับทุนสนับสนุนกับ ศวส. ต่อไป
หมายเหตุ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศวส. ให้ถือเป็นข้อยุติ
การติดตามและการประเมินผล
1. กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
2. กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ ศวส. จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ตลอดจนกิจกรรม
อื่นๆ ที่กาหนดร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้ทุนและผู้รับทุน เช่น กิจกรรมเยี่ยมโครงการวิจัยนอกสถานที่ เป็นต้น
3. การส่งมอบผลงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้เป็นไปตามการส่งผลงานที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน
การสมัครขอรับทุน กาหนดเวลาเสนอโครงการ และการประกาศทุน
ผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก website ของ ศวส. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทร 083-5775533 E-mail: taksaya.san@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

แบบกรอบแนวคิดการวิจัย
ศูนย์ วิจัยปั ยหาสุรา
ผู้ที่สนใจนาเสนอโครงการกรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม และแผนงาน นาส่งตามเวลาที่กาหนด
เอกสารประกอบการนาเสนอคอนเซ็ปต์ โครงการ
□ แบบเสนอคอนเซ็ปต์โครงการแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
□ ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และบทบาทขององค์กร หรือบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับทุนโครงการ
ชื่อ-นามสกุล....................................................……………………..…………..……………………..…………………………..…
ตาแหน่ง......................................…………………………เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน.............………………………..
สถานที่ทางาน...........................……………..............................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………….…
ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................................
เบอร์โทร.........................………………….................................... อีเมล..................................................................
ผู้ประสานโครงการ (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล....................................................……………………..…………..……………………………………………....…
เบอร์โทร.........................………………….................................... อีเมล..............................................................
ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................เบอร์โทร...................................................................
อาคาร................................................. ห้องเลขที/่ ชั้น……..….…… บ้านเลขที…่ …………………….… หมู่ที่ …….…
ตรอก/ซอย…………….…..… หมู่บ้าน……………… ถนน…………..……..…ตาบล/แขวง……….........…………….………
อาเภอ/เขต …………..………..….…….. จังหวัด…………………............………... รหัสไปรษณีย์ ..................................

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดคอนเซ็ปต์โครงการพัฒนา/วิจัย
1. ชื่อเรื่อง /ประเด็นที่สนใจ...................................................................................................................
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
2. หลักการเหตุผลที่ต้องดาเนินโครงการ/วิจัย (ความน่าสนใจ โอกาสการดาเนินโครงการ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
3. วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
4. กลุ่มเป้าหมาย
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
5. พื้นที่ดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ระยะเวลาดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………
7. กระบวนและวิธีการ ของการดาเนินโครงการ/วิจัย (พอสังเขป)
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
8. งบประมาณ

รายละเอียด

งบประมาณ

หมวดค่าตอบแทน

หมวดกิจกรรม

หมวดบริหารจัดการ

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ในการดาเนินโครงการ/วิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. ประวัตินักวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

