
 

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 
เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิต และส่งมอบความรู้ พัฒนากลไกการประสาน และศักยภาพทางวิชาการ
ของกระบวนการจัดการปัญหาจากสุราในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้  ศวส. จึง
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
ดังต่อไปนี้  

1. ผลของการดื่มสุราร่วมกับการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดอ่ืนต่อการใช้ยาเกินขนาด 
(overdose) การบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุจราจร พฤติกรรมรุนแรง หรื อการฆ่าตัวตาย 
ตัวอย่างค าถามวิจัยในประเด็นนี้ ได้แก่ 

 การขับขี่ยานพาหนะหลังดื่มสุราและใช้สารเสพติดเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
การบาดเจ็บ และการตายอย่างไร เพ่ิมเท่ากับหรือมากกว่าการใช้สารเพียงชนิดเดียว กลไก
ของการเกิดความเสี่ยงนี้เป็นอย่างไร ขนาดของปัญหานี้ในผู้ขับขี่ไทยเป็นเท่าไร มีความ
แตกต่างกันระหว่างเพศ อายุ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด หรือประวัติการดื่มสุราหรือใช้สาร
เสพติดมาก่อนหรือไม่ อย่างไร 

 ผลของนโยบายป้องกันผลกระทบของการขับขี่หลังดื่มสุราในประเทศไทยที่มีต่อพฤติกรรม
การขับขี่ยานพาหนะ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร 

2. ผลของนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ และผลกระทบ
ของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการดื่มสุรา  
โครงการวิจัยที่จะสนับสนุนจะต้องให้ค าตอบเชิงปริมาณถึง ก) ผลของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา ข) ประเมินประสิทธิภาพของ
นโยบายหรือมาตรการที่ช่วยท าให้พฤติกรรมสุขภาพหรือผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม
สุราดีขึ้น หรือ ค) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเจตคติ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจาก
นโยบายสาธารณะ 
ตัวอย่างโจทย์วิจัยในประเด็นนี้ ได้แก่  

 ผลของนโยบายป้องกันการดื่มสุราในเด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่าเกณฑ์และการเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ของพฤติกรรมในเด็ก เยาวชน และกลุ่ม
เพ่ือน  



 

 ผลของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น การควบคุมโฆษณาและการตลาด การ
ควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ การคัดกรองและบ าบัดรักษา มาตรการชุมชน เป็นต้น) มีต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา 

 ผลของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ของ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา เช่น อุบัติเหตุจราจร การใช้บริการสุขภาพ ต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  

 นโยบายที่มีประสิทธิภาพมีผลในการลดพฤติกรรมและผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดื่มสุราโดยผ่านกลไกใด หรือกับประชากรกลุ่มใด หรือมีผลต่อปริมาณ ความถี่ ของการ
ดื่มสุรา หรือผลกระทบอ่ืน ๆ อย่างไร 

 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามประเด็นเป้าหมายที่ต้องการ ศวส.จะให้ความส าคัญต่อข้อเสนอโครงการที่ใช้รูปแบบการ
วิจัยที่แบบ การทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ หรือการศึกษาทางระบาดวิทยา
แบบ case-control study, cohort study, cross-sectional study ที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ดี มีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม มีกลุ่มเปรียบเทียบ ใช้เวลาด าเนินการไม่เกิน 10 เดือนนับจากวันที่ได้รับทุน  

 
งบประมาณ  เสนอตามความเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานวิจัย แต่ไม่เกิน หนึ่งล้านบาทถ้วน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ส่งกรอบแนวคิดการวิจัยไม่เกิน 4 หน้า A4 รายละเอียดตามแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยทาง E-
mail ของผู้ประสานงาน ศวส. taksaya.cas@gmail.com  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

2. ศวส. และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบแนวคิดการวิจัย และจะแจ้งให้ผู้สมัครทุนได้รับทราบผลการ
พิจารณาทาง E-mail ของแต่ละโครงการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  

3. ผู้ที่ผ่านการพิจารณากรอบแนวคิดการวิจัยจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการฉบับเต็มส่ง ศวส. ภายใน 15 
กันยายน 2563   

4. ศวส. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ จัดประชุมน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และจะสรุปผลการประเมินและจัดส่งผลการประเมินให้ผู้เสนอขอรับ
ทุนได้ทราบทาง E-mail ของแต่ละโครงการ   

5. โครงการที่ผ่านการพิจารณา ให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ และจัดท าสัญญารับทุนสนับสนุนกับ ศวส. 
ต่อไป  

หมายเหตุ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศวส. ให้ถือเป็นข้อยุติ  
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อนึ่ง ศวส. จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีที่สุดไม่เกิน 5 โครงการต่อประเด็น เพ่ือให้การสนับสนุน 
และขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการของนักวิจัยที่เคยมีประวัติการด าเนินงานโครงการวิจัย
ที่ไม่มีคุณภาพ ล่าช้า หรือมีปัญหาในการบริหารจัดการ หรือการจัดการงบประมาณ 

การติดตามและการประเมินผล  
1. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ  
2. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการท่ี ศวส. จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ตลอดจน

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน เช่น กิจกรรมเยี่ยมโครงการวิจัยนอก
สถานที่ เป็นต้น  

3. การส่งมอบผลงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้เป็นไปตามการส่งผลงานที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน  
การสมัครขอรับทุน ก าหนดเวลาเสนอโครงการ และการประกาศทุน 
 ผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก website ของ ศวส. หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที ่ 
  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  
  หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  ชั้น  6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
  เบอร์โทร 083-5775533 E-mail: taksaya.cas@gmail.com 
  
 
ประกาศ ณ วันที่   4  สิงหาคม 2563 
 
      ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  
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แบบกรอบแนวคิดการวิจัย 

ศูนย์วิจัยปัยหาสุรา 
ผู้ที่สนใจน าเสนอโครงการกรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม และแผนงาน น าส่งตามเวลาที่ก าหนด 

เอกสารประกอบการน าเสนอคอนเซ็ปต์โครงการ  

□ แบบเสนอคอนเซ็ปต์โครงการแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

□ ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และบทบาทขององค์กร หรือบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ  
 
ส่วนที ่1 : รายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ  
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับทุนโครงการ 
ชื่อ-นามสกุล....................................................……………………..…………..……………………..…………………………..…  
ต าแหน่ง......................................…………………………เลขที่ประจ าตัวบัตรประชาชน.............……………………….. 
สถานที่ท างาน...........................……………..............................………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………….… 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ........................... 
เบอร์โทร.........................………………….................................... อีเมล.................................................................. 
ผู้ประสานโครงการ (ถ้ามี) 
ชื่อ-นามสกุล....................................................……………………..…………..……………………………………………....… 
เบอร์โทร.........................………………….................................... อีเมล.............................................................. 
 
ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร     
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................... เบอร์โทร............................................................... 
อาคาร................................................. ห้องเลขท่ี/ชั้น……..….……   บ้านเลขที่……………………….… หมู่ที ่…….…    
ตรอก/ซอย…………….…..…  หมู่บ้าน………………  ถนน…………..……..…ต าบล/แขวง……….........…………….……… 
อ าเภอ/เขต …………..………..….…….. จังหวัด…………………............………... รหัสไปรษณีย์ .................................. 

 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที ่2 : รายละเอียดคอนเซ็ปต์โครงการพัฒนา/วิจัย  

1. ชื่อเรื่อง /ประเด็นที่สนใจ...................................................................................................................  
………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

2. หลักการเหตุผลท่ีต้องด าเนินโครงการ/วิจัย (ความน่าสนใจ โอกาสการด าเนินโครงการ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

3. วัตถุประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 



 
 

7. กระบวนและวิธีการ ของการด าเนินโครงการ/วิจัย (พอสังเขป) 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

8. งบประมาณ 

รายละเอียด งบประมาณ  

หมวดค่าตอบแทน   

  

  

หมวดกิจกรรม   

  

  

  

หมวดบริหารจัดการ   

  

  

  

 
 



 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการ/วิจัย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 


