
 

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 
เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจ าปี 2565 

 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดผลเสียในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านสุขภาพและด้านสังคมตามมา ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระดับชาติ ระยะที่สอง (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2570) ภายใต้กลยุทธ์ SAFER ขององค์การอนามัยโลก ซึ่ง
ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมและจ ากัดการเข้าถึงทาง
กายภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2) การยกระดับและการบังคับใช้มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับขี่
ยานพาหนะหลังการดื่มสุรา 3) การจัดให้มีการเข้าถึงระบบบริการการคัดกรอง การบ าบัดแบบสั้น และการ
บ าบัดรักษาผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุรา 4) การบังคับใช้กฎหมายห้ามหรือจ ากัดการโฆษณา การให้ทุน
อุปถัมภ์ และการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5) การขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบภาษี
สรรพสามิตและมาตรการทางด้านราคาอ่ืน ๆ 6) การสร้างค่านิยมและลดแรงสนับสนุนการดื่มสุรา ด้วยการ
สร้างมาตรการเชิงบวกและเพ่ิมโอกาสที่จะไม่ดื่มสุรา และขับเคลื่อนหน่วยงาน องค์กรทุกระดับหรือชุมชนใน
พ้ืนที่ในการก าหนดนโยบายและสร้างค่านิยมเพ่ือลดการดื่ม 7) การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่
เข้มแข็ง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี ปกป้องการแทรกแซงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพเชิงระบบบน
รากฐานของความรู ้และการมีระบบก ากับติดตามที่เข้มแข็ง 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิต ส่งมอบความรู้ พัฒนากลไกการประสาน และศักยภาพทางวิชาการของ
กระบวนการจัดการปัญหาจากสุราในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้ ศวส. จึงเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้  

1. การสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมและจ ากัดการเข้าถึงทางกายภาพ 
- การพัฒนา "แนวทางในการการพัฒนาระบบใบอนุญาตจ าหน่ายสุราที่ให้ความส าคัญกับ

มิติการลดผลกระทบของปัญหา" โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกใบอนุญาต 

- ทบทวนตัวกฎหมายทางการเข้าถึงทางกายภาพ รวมถึงแนวทางการบูรณาการกฎหมาย

ร่วมกัน หากมีการกระท าผิดให้มีการยกเลิกใบอนุญาต และความเป็นไปได้ของการ

พัฒนาระบบตรวจสอบร้านขายเหล้า 

- การศึกษาความหนาแน่นของจุดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ เหมาะสมของ 

ประเทศไทย  

 



 
2. การยกระดับและการบังคับใช้มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับข่ียานพาหนะหลังการดื่มสุรา  

- การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบของมาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจ  วัดระดับ

แอลกอฮอล์แบบสุ่ม (Random breath testing: RBT) ในประเทศ และแนวทางในการ

พัฒนา 

- การศึกษาบริบทการบริโภคเครื่องดื่มสุรา (ได้แก่ ชนิดเครื่องดื่ม สถานที่ซื้อหรือดื่ม)  

ในประชาชนที่ดื่มแล้วขับ หรือผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนที่ดื่มแล้วขับ เพ่ือส่งเสริมการ

รับผิดชอบของผู้ผลิตและจ าหน่าย 

- การศึกษานวัตกรรม (เครื่องดื่มหรือวิธีการ) ในการประเมินอาการมึนเมา ส าหรับสถาน

ประกอบการ 

- การศึกษาความคุ้มค่าของการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ในผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน 

โดยเปรียบเทียบค่าใช่จ่ายที่ต้องลงทุนกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ  

3. การจัดให้มีการเข้าถึงระบบบริการการคัดกรอง การบ าบัดแบบส้ัน และการบ าบัดรักษาผู้
มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุรา 
- ศึกษารูปแบบการสร้างค่านิยมในสังคมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการรับ

บริการบ าบัดรักษา รู้ช่องทางในการเข้าถึงการบริการและสิทธิ์การรักษา ชุมชนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อผู้ที่เข้ารับการบริการในกลุ่มเปราะบาง 

- โอกาสและอุปสรรคของการขยายอ านาจสู่ท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อการบริการระดับปฐม
ภูมิด้านการคัดกรอง การบ าบัดฯ ผู้มีปัญหาการดื่มสุราอย่างไร 

- ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในกระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดสุราแบบบรูรณาการจนครบ
วงจรตั้งแต่การคัดกรอง บ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม การติดตามต่อเนื่องใน
ชุมชนป้องกันการการเรบิซ้ าเป็นอย่างไร 

4. การขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบภาษี 

- การศึกษาราคาเครื่องดื่มต่อหน่วยแอลกอฮอล์ของเครื่องดื่มแต่ละประเภทในประเทศ

ไทย และผลต่อราคาขายหากมีการน านโยบายราคาขั้นต่ าต่อหน่วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

มาใช้ (เชิงปริมาณ) 

- ศึกษารูปแบบการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมคุณภาพการผลิตรายย่อย 

- ผลของภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อราคาที่ผู้บริโภครับรู้  เมื่อค านึงถึงพฤติกรรมและ

รูปแบบการดื่มและการขายของคนไทย 



 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามประเด็นเป้าหมายที่ต้องการ ศวส. จะให้ความส าคัญต่อข้อเสนอโครงการที่ใช้

รูปแบบการวิจัยที่แบบการทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ หรือการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาแบบ case-control study, cohort study, cross-sectional study ที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ดี มี
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม มีกลุ่มเปรียบเทียบ ใช้เวลาด าเนินการไม่เกิน 6 -12 เดือนนับจาก
วันที่ได้รับทุน 

 
งบประมาณ   

- เสนอตามความเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานวิจัย และสามารถดูหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจาก 
เว็ปไซด์ http://cas.or.th/cas/?p=6824 

- ค่าตอบแทนนักวิจัยหลักไม่เกิน 30% ของงบประมาณโครงการ  
- ค่าอุดหนุนสถาบันต้นสังกัด/บริการวิชาการ ไม่เกิน 10% จากงบกิจกรรมด าเนินงาน (ไม่รวมหมวด

ค่าตอบแทน)  
- ไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ได้  
- งบประมาณตั้งแต่ 200,001 บาท จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีผู้มีใบอนุญาตที่ข้ึนทะเบียนกับ สสส.  

o งบประมาณ 200,001 - 500,000 บาท สามารถตั้งค่าตรวจสอบบัญชี 6,000 บาท  
o งบประมาณ 500,001  ขึ้นไป สามารถตั้งค่าตรวจสอบบัญชี 14,000 บาท  

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ส่งกรอบแนวคิดการวิจัยไม่เกิน 4 หน้า A4 รายละเอียดตามแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยทาง  
E-mail ของผู้ประสานงาน ศวส. sukanyass.cas@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  

2. ศวส. และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบแนวคิดการวิจัย และจะแจ้งให้ผู้สมัครทุนได้รับทราบผลการ
พิจารณาทางเว็บไซต ์http://cas.or.th/ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565   

3. ผู้ที่ผ่านการพิจารณากรอบแนวคิดการวิจัยจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการฉบับเต็มส่ง  ศวส. ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2565  

4. ศวส. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ จัดประชุมน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และจะสรุปผลการประเมินและจัดส่งผลการประเมินให้ผู้เสนอ
ขอรับทุนได้ทราบทาง E-mail ของแต่ละโครงการ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565  

5. โครงการที่ผ่านการพิจารณา ให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ และจัดท าสัญญารับทุนสนับสนุนกับ ศวส . 
ต่อไป 

 
หมายเหตุ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศวส. ให้ถือเป็นข้อยุติ  

http://cas.or.th/


 
อนึ่ง ศวส. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการของนักวิจัยที่เคยมีประวัติการด าเนินงาน
โครงการวิจัยที่ไม่มีคุณภาพ ล่าช้า หรือมีปัญหาในการบริหารจัดการ หรือการจัดการงบประมาณ 

 
การติดตามและการประเมินผล  

1. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ  
2. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ ศวส . จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ตลอดจน

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน เช่น กิจกรรมเยี่ยมโครงการวิจัยนอก
สถานที่ เป็นต้น  

3. การส่งมอบผลงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้เป็นไปตามการส่งผลงานที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน  
 

การสมัครขอรับทุน ก าหนดเวลาเสนอโครงการ และการประกาศทุน 
 ผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ ศวส. หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที ่ 
  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  

สาขาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
  เบอร์โทร 083-5775533 E-mail: sukanyass.cas@gmail.com 
  
 
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565 
 
 
 
 
      ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  
 
 
 
 
 



 
แบบกรอบแนวคิดการวิจัย 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
ผู้ที่สนใจน าเสนอโครงการกรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม และแผนงาน น าส่งตามเวลาที่ก าหนด 
(รายละเอียดไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 และประวัตินักวิจัย 1 หน้ากระกาษ A4 (รวมไม่เกิน 5 หน้า) 

 
1. ชื่อเรื่อง...................................................................................................................………………………………… 
2. ชื่อผู้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ-นามสกุล....................................................……………………..…………..……………………..…………………………..…  
ต าแหน่ง............................................................……สังกัดหนว่ยงาน.............................……………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………….… 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ........................... 
เบอร์โทร.........................…………………... อีเมล............................................................... ID-Line :…………………. 
 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นการวิจัยตามประกาศทุน 
 การสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมและจ ากัดการเข้าถึงทางกายภาพ  

ประเด็นย่อย.................................................................................................................. ......................... 
 การยกระดับและการบังคับใช้มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับขี่ยานพาหนะหลังการดื่มสุรา  

ประเด็นย่อย.................................................................................................................. ......................... 
 การจัดให้มีการเข้าถึงระบบบริการการคัดกรอง การบ าบัดแบบสั้น และการบ าบัดรักษาผู้มีปัญหา

เกี่ยวกับการดื่มสุรา 
ประเด็นย่อย.................................................................................................................. ......................... 

 การข้ึนราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบภาษี     
ประเด็นย่อย...........................................................................................................................................    
 

4. หลักการเหตุผลที่ต้องด าเนินโครงการ/วิจัย (ความน่าสนใจ โอกาสการด าเนินโครงการ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 
5. ค าถามการวิจัย (เป็นรายข้อ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
6. วัตถุประสงค์ 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

8. สมมุติฐานการวิจัยและการก าหนดตัวแปร (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
11. กระบวนและวิธีการ ของการด าเนินโครงการ/วิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 



 
12. งบประมาณ 

รายละเอียด งบประมาณ 

หมวดค่าตอบแทน   

  

  

  

หมวดกิจกรรม   

  

  

  

หมวดบริหารจัดการ   

  

  

  

หมวดค่าธรรมเนียมสถาบัน (ไม่เกิน 10% จากหมวดกิจกรรม)   

  

  

รวมเป็นเงิน   

 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการ/วิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
14. ประวัตินักวิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับ อุตสาหกรรมสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 
 
 

          ลงชื่อ………….ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์………………… 
(หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้เสนอโครงการ) 

วันที่…………เดือน…………พ.ศ.…………… 
 
 


