
 

 ประกาศหลกัเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวจิยัเกีย่วกบัการควบคุมยาสูบ ศูนย์วจิยัและ
จดัการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
1. ลกัษณะโครงการวจิัยทีใ่ห้ทุน  
1.1 ทุนประเภทชุดโครงการ  

1) เพื่อใหก้ารสนบัสนุนการวิจยัเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเชิงนโยบาย
ของประเทศ และการด าเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบ 
(WHO-FCTC) ตามประเด็นการวจิยัท่ี ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ก าหนดไว ้ 

2) เป็นโครงการวจิยัท่ีด าเนินการในประเทศไทย ทั้งท่ีเป็นการวจิยัพื้นฐานเพื่อสร้างองคค์วามรู้การ
วจิยัเพื่อมุ่งเป้าหรือการวจิยัเชิงประยกุต ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ  

3) เป็นโครงการวจิยัท่ีพฒันาอยา่งมีมาตรฐานเชิงวชิาการ ทั้งน้ีเพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่จะน ามาซ่ึง
ผลงานวจิยัมีคุณภาพท่ีสามารถตีพิมพ ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติ ระดบันานาชาติ หรือน าเสนอใน
เวทีวชิาการ ต่าง ๆ  

4) ใชง้บประมาณมากกวา่ 400,000 บาทต่อปี  
5) หากเป็นโครงการท่ีตอ้งใชง้บประมาณสูง ศจย. จะร่วมด าเนินการกบัผูเ้สนอโครงการ เพื่อสมคัร

ขอรับทุนไปยงัแหล่งทุนวจิยัภายในประเทศ หรือทุนวจิยัระหวา่งประเทศ ตามความเหมาะสม  

1.2 ทุนประเภทนักวชิาการและบุคคลทัว่ไป  
1) เพื่อใหก้ารสนบัสนุนการวิจยัเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเชิงนโยบาย

ของประเทศ และการด าเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามยัโลกวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบ 
(WHO-FCTC) ตามประเด็นการวจิยัท่ี ศจย.ก าหนดไว ้ 

2) เป็นโครงการวจิยัท่ีด าเนินการในประเทศไทย ทั้งท่ีเป็นการวจิยัพื้นฐานเพื่อสร้างองคค์วามรู้การ
วจิยัเพื่อมุ่งเป้าหรือการวจิยัเชิงประยกุต ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ  



3) เป็นโครงการวจิยัท่ีพฒันาอยา่งมีมาตรฐานเชิงวชิาการ ทั้งน้ีเพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่จะน ามาซ่ึง
ผลงานวจิยัมีคุณภาพท่ีสามารถตีพิมพ ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติ ระดบันานาชาติ หรือ  
น าเสนอในเวทีวชิาการ ต่าง ๆ  

4) ใชง้บประมาณ ไม่เกิน 400,000 บาท และใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

2. คุณสมบัติของผู้รับทุนวจิัย  
1) เป็นบุคลากรทางการศึกษาในสถาบนัการศึกษา ทั้งในสังกดัภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนกัวจิยั

และนกัวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา  
2) นกัวชิาการท่ีเป็นขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐ ซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุขการ

ควบคุมยาสูบ การพฒันาสังคม เช่น นกัวชิาการ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข พฒันากร เจา้หนา้ท่ีปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

3) นกัวชิาการอิสระและบุคคลทัว่ไป ซ่ึงเคยมีผลงานวชิาการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ
เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับในวงการวชิาการทัว่ไป หรือเป็นบุคคลท่ีมีผลงานและไดรั้บการยอมรับใน
วงการการควบคุมยาสูบ  

ทั้งน้ีกรณีท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป จ าเป็นตอ้งมีนกัวชิาการ / นกัวจิยั ซ่ึงมีประสบการณ์และผลงานวจิยัอนั
เป็นท่ียอมรับของวงชุมชนวิชาการหรือควบคุมยาสูบ คอยก ากบัดูแลเป็นท่ีปรึกษา และมีเวลาใหค้  าปรึกษา
แก่ผูว้จิยั โดยมีการยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน  
3.1 ข้ันตอนส าหรับทุนประเภทชุดโครงการ  

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลงานวจิยั ศจย. ไดก้ าหนดให้ผูส้นใจ
ขอรับทุนวจิยัประเภทชุดโครงการ ส่งร่างแนวคิดของการวิจยัพร้อมวตัถุประสงค ์ใหศ้จย.พิจารณาก่อนท่ีจะ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

เม่ือ ศจย.พิจารณา และเห็นชอบ ร่วมกบัใหข้อ้เสนอแนะแลว้ จึงด าเนินการในลกัษณะเดียวกบัการ
ขอรับทุนประเภททัว่ไป ในขั้นตอนท่ี 1  
3.2 ข้ันตอนส าหรับทุนประเภทนักวชิาการและบุคคลทัว่ไป  

ศจย. ไดใ้ชแ้นวทางในการพิจารณาโครงการ ดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 ผูข้อรับทุนวจิยัจดัส่งเอกสารขอ้เสนอโครงการให้ ศจย. เป็นเอกสารอดัส าเนาเพื่อให้ 

ศจย. พิจารณาความสอดคลอ้งกบักรอบประเด็นงานวจิยัของ ศจย.  
ขั้นตอนท่ี 2 ศจย.ส่งใหผู้ท้รงคุณวฒิุ / ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้คิดเห็น  



ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลขอ้เสนอแนะ/ผลการพิจารณาทุน ท าได ้2 ลกัษณะ คือ  
ลกัษณะที่ 1 ศจย. สรุปขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อแจง้ใหผู้ ้ 

ขอรับทุนปรับหรือเพิ่มเติมตามขอ้เสนอแนะ  
ลกัษณะที่ 2 จดัประชุมเพื่อใหน้กัวจิยัน าเสนอโครงการวิจยัและใหผู้ท้รงคุณวฒิุ /  

ผูเ้ช่ียวชาญ แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ และ ศจย. สรุปขอ้คิดเห็นและเสนอแนะเพื่อใหผู้ข้อรับทุน
ปรับหรือเพิ่มเติมตามขอ้เสนอแนะ  

ขั้นตอนท่ี 4 ผูข้อรับทุนปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะและส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีปรับแกก้ลบัมายงั 
ศจย.  

ขั้นตอนท่ี 5 ศจย. พิจารณาผลการปรับแกแ้ละด าเนินการสนบัสนุนทุนวจิยัตามระเบียบต่อไป  
ศจย. ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยติุการพิจารณาในขั้นตอนใด ขั้นตอนหน่ึง ซ่ึงจะแจง้ผลการ  

พิจารณาพร้อมเหตุผลประกอบ กลบัไปยงัผูข้อรับทุนทราบ เม่ือผลการพิจารณาส้ินสุด  

4. งบประมาณทุนสนับสนุนการวจิัยและระยะเวลาด าเนินการ  
4.1 งบประมาณส าหรับทุนวิจัยประเภทชุดโครงการ  

ทุนสนบัสนุนการวิจยัทุนละไม่นอ้ยกวา่ 400,000 บาท หากเป็นโครงการท่ีตอ้งใชง้บประมาณสูง 
ศจย. จะร่วมด าเนินการกบัผูเ้สนอโครงการ เพื่อสมคัรขอรับทุนไปยงัแหล่งทุนวจิยัภายในประเทศ หรือทุน
วจิยัระหวา่งประเทศ ตามความเหมาะสม  
4.2 งบประมาณส าหรับทุนวิจัยประเภทนักวชิาการและบุคคลทัว่ไป  

ทุนสนบัสนุนการวิจยัทุนละไม่เกิน 400,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอบเขตเน้ือหา และผลลพัธ์ของ
โครงการวจิยั โดยมีระยะเวลาท าวจิยัไม่เกิน 1 ปี หากมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้วลามากกวา่นั้น ตอ้งสามารถให้
เหตุผลช้ีแจงได ้ 

5. ระยะเวลาในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  
ระยะเวลาเพื่อเสนอขอรับทุนวจิยั ผูว้จิยัสามารถส่งขอ้เสนอเพื่อรับการสนบัสนุนไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็น

ตน้ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 โดย ศจย. จะแจง้ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งกบักรอบประเด็น
งานวจิยัของ ศจย. ในขั้นตอนท่ี 1 ภายใน 30 วนั หลงัจากไดรั้บโครงร่างแนวคิด หรือโครงร่างการวจิยั  



6. ข้อยกเว้นการให้ทุนวจิัย  
6.1 งานวจิยัท่ีเสนอเพื่อขอรับทุนนั้นไดรั้บทุนจากแหล่งทุนอ่ืนเพียงพอแลว้  
6.2 ผูรั้บทุนจะตอ้งไม่รับการสนบัสนุนใด ๆ จากอุตสาหกรรม/ผูป้ระกอบการยาสูบและสุราหรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาสูบและสุรา  

7. แนวทางปฏบัิติในการก าหนดงบประมาณเพือ่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย  
การก าหนดงบประมาณ ผูข้อรับทุนควรประมาณการค่าใชจ่้ายตามความเหมาะสมกบัปริมาณงาน 

โดยระบุแยกตามหมวดหมู่ ดงัน้ี  
- หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ หมายถึงค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อการบริหารโครงการ เช่น 

ค่าตอบแทนนกัวจิยั ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาทางวชิาการ และค่าตอบแทนการวิเคราะห์
ขอ้มูล เป็นตน้  

- หมวดค่าใชส้อย หมายถึง ค่าใช่จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่า
เช่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร  

- หมวดค่าวสัดุ หมายถึง ค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าส่ิงของท่ีเม่ือใชแ้ลว้ส้ินเปลืองหมดไป เช่น ค่า
อุปกรณ์ส านกังาน ค่าสารเคม  

- หมวดค่าใชจ่้ายในการประชุม/สัมมนา/ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่าจดัประชุม/อบรม/
สัมมนา ค่าโสตทศันูปกรณ์ในการประชุม ค่าจดัพิมพเ์อกสาร  

- หมวดค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าติดต่อส่ือสาร และค่าไปรษณีย ์ 
- หมวดค่าธรรมเนียมสถาบนั (เฉพาะกรณี) ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าใชจ่้ายในโครงการ (ไม่รวม

หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนนกัวจิยั)  
- หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เขา้ลกัษณะประเภทรายจ่ายใด ๆ ขา้งตน้  

8. การติดตามและประเมนิผลโครงการวจิัยทีไ่ด้รับทุนสนับสนุน  
โครงการวจิยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจะตอ้งยอมรับการตรวจสอบความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายของแผนการด าเนินงาน รวมทั้งการตรวจสอบการใชจ่้ายของแต่ละโครงการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
8.1 ผู้รับทุนวจัิย  

- หวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานโครงการวิจยั ดว้ยเอกสารและ/
หรือน าเสนอดว้ยวาจาตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

- ผูรั้บทุนวจิยัจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมทางวชิาการน าเสนอผลงาน  



- ผูรั้บทุนวจิยัตอ้งจดัท ารายงานช้ีแจงปัญหาอุปสรรคของโครงการวจิยัและหากไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามกรอบเวลาตามสัญญารับทุน ผูรั้บทุนวจิยัจะตอ้งท าหนงัสือช้ีแจงเพื่อขอเปล่ียนแปลงอนั
เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการตามสัญญารับทุน  

- ผูรั้บทุนในนามองคก์รตอ้งจดัเขตปลอดบุหร่ีในหน่วยงานของตน  
8.2 ผู้ให้ทุนวจัิย (ศจย.)  

- ศจย. ติดตามการด าเนินงานวจิยัของผูรั้บทุนตามแผน และหากไม่เป็นไปตามแผน (ศจย.) จะท า
การแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

- กรรมการผูป้ระเมินอาจขอพบผูรั้บทุนเพื่อติดตามประเมินผลการท างานตามสัญญารับทุน  
- ศจย. สรุปขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคของผูป้ระเมินแจง้

หวัหนา้โครงการวจิยัเพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานโครงการวิจยั  
- ศจย. สามารถขอความร่วมมือในการน าเสนอผลการวจิยัในการประชุมวชิาการต่าง ๆ  
- ศจย. สามารถขอความร่วมมือนกัวจิยั ในการสรุปเอกสารวชิาการท่ีตีพิมพใ์นต่างประเทศ ท่ี

นกัวจิยัไดค้ดัสรรแลว้วา่สมควรเผยแพร่บนเวบไซดข์องศจย.  

9. โครงร่างการวจิัยส าหรับทุนประเภทนักวชิาการและบุคคลทัว่ไป  
โครงร่างการวิจยัท่ีเสนอ (ศจย.) ควรประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี  

1. ช่ือโครงการ : ระบุช่ือโครงการวจิยัภาษาไทย และ/หรือ ภาษาองักฤษ  
2. ทีมวจิยั : ช่ือหวัหนา้โครงการและผูร่้วมวิจยั  
3. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา (Background and Significance of the Study)  
4. ค าถามการวจิยั (Question of the Study)  
5. วตัถุประสงคก์ารวจิยั (Objectives of the Study)  
6. ขอบเขตการวจิยั (Scope of the Study)  
7. กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual Framework)  
8. ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) ซ่ึงควรระบุรายละเอียดดงัน้ี  

8.1 รูปแบบงานวิจยั (Research Design)  
8.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (Population and Sample of the Study): จ านวน หรือขนาด

ของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา และวธีิการสุ่มตวัอยา่ง  
8.3 เคร่ืองมือและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (Research Tools)  
8.4 วธีิการเก็บขอ้มูล (Data Collection) 
8.5 วธีิการวเิคราะห์และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสรุป (Data Analysis)  



9. แผนการด าเนินงานวจิยั  
- ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะใชใ้นการวจิยั ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส้ินสุดโครงการ ก าหนด

แผนการวิจยัและก าหนดกรอบเวลาในรูปแบบตารางแผนปฏิบติังาน (Gantt chart)  
10. งบประมาณตลอดโครงการวจิยั ประมาณการค่าใชจ่้ายตามความเหมาะสมกบัปริมาณงานระบุ

แยกตามหมวดหมู่  
11. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั  
12. บรรณานุกรม/เอกสารอา้งอิง (Reference)  
- ระบุเอกสารและผลงานวจิยัท่ีใชอ้า้งอิง (Reference) ของแผนงานวิจยัตามระบบสากล  
 

ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวจัิย 
 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
เลขท่ี 420/1 อาคารอเนกประสงค ์ชั้น 5 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ถนนราชวถีิ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2354-5346 โทรสาร 0-2354-5347 
E mail: webmaster@trc.or.th 

 
ผูส้นใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อการขอรับทุน
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  ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

0              (ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ)์  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        0ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้  

     เพื่อการควบคุมยาสูบ 



 

ค าถามการวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ 
ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พ.ศ. 2558-2561 

(ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2558) 
 ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สนับสนุนทุนเพ่ือการวิจัยมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม การควบคุมยาสูบมีพลวัตร จึงมีความจ าเป็นต้องประเมินสถานการณ์ ประเมินผล
การด าเนินงาน และชี้แนะนโยบายที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆ ดังนั้น ศจย. จึงจัดกระบวนการรวบรวมโจทย์วิจัยที่
ต้องการค าตอบภายใต้ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายการควบคุมยาสูบ ที่ภาคีให้ความส าคัญ สรุปเป็น
ดังนี้ 
 ค าถามวิจัยชุดที่ 1: ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเน้นจ ากัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน
ประกอบด้วย 

 การควบคุมยาสูบในสถานศึกษากลุ่มเยาวชน 

o การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ร้านค้าในบริเวณรอบ
สถานศึกษา โดยเปรียบเทียบนักเรียน นักศึกษา กับประชาชน ว่ามีพฤติกรรมการซื้อขาย
อย่างไร  

o การศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญและปฏิบัติตามโรงเรียนปลอด
บุหรี่  

o การประเมินผลลัพธ์และติดตามก่อน/หลังโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่  
o ศึกษากระบวนการเข้าสู่วงจรยาสูบชองเยาวชนเมืองและชนบท ในกลุ่มที่มีปัญหาการสูบ

ยาสูบสูง  

 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ 

o การศึกษาติดตาม/ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ต่างๆที่ไม่ใช่บุหรี่ธรรมดา และการขาย/การสื่อสารการตลาด เช่น ออนไลน์ เป็นต้น และ
การศึกษาในเรื่องของยาสูบที่มีการบริโภคในเยาวชนและผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริโภคยาสูบ เช่น หม้อรากู่ เปลี่ยนเป็น Cloud stone เป็นต้น 
o ประเมินผลการด าเนินงานตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง หม้อระกู่ หม้อระกู่ ไฟฟ้า 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  

 การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

o รูปแบบ Social network ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่/การรับรู้
ข้อเท็จจริงพิษภัยของบุหรี่แปลงร่างของเยาวชน หรือมีบทบาทในการส่งเสริมการเลิกสูบ
บุหรี่ของเยาวชนจะท าได้อย่างไร  



o กลยุทธการสื่อสารและสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเยาวชนสูบบุหรี่และการให้สังคม
รู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบ  

o กระบวนการในการลดปริมาณโฆษณายาสูบแอบแฝงในประเทศไทย ควรด าเนินการอย่างไร 
o การประคับประคองเด็กในครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่สูง (เช่น ครอบครัว

แตกแยก ครอบครัวที่ด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน เป็นต้น) ให้สามารถป้องกันการเริ่มหรือลด
การสูบบุหรี่ได้อย่างไร  

o จุดเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมุ่งเป้าที่
การสร้างบรรทัดฐานไม่สูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ 

o Effectiveness of national campaigns in preventing youths from smoking in 
Thailand  

 ค าถามวิจัยชุดที่ 2: ลดจ านวนนักสูบเดิมในภาคชนบท โดยเฉพาะผู้บริโภคยาเส้น ประกอบด้วย 

 ด้านการเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายชุมชน 
o การศึกษาทักษะที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้น าในชุมชน ในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่

ภายในชุมชน / ในการโน้มน้าวใจผู้สูบหน้าเก่าให้เลิกบุหรี่และยาเส้น 
o การศึกษาวิธีการและตัวแบบการสร้างเครือข่ายผู้น าทางสังคม เพ่ือการเฝ้าระวังทางสังคม

ในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ 
o ศึกษารูปแบบการบูรณาการมาตรการทางสังคมในการควบคุมการขายบุหรี่ให้เด็กต่ ากว่า  

20 ปี ในระดับชุมชน หรือควบคุมการค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย 
o การวิจัยเพ่ือสะท้อนสภาพที่เป็นจริงในวิถีชีวิต และโครงสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับยาเส้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและน าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชนท้องถิ่น 

 การควบคุมและแก้ไขปัญหาเชิงระบบ 
o หน่วยงานระดับจังหวัดจะมีบทบาทในการควบคุมการบริโภคและจ าหน่ายยาสูบได้อย่างไร 
o วิเคราะห์ส่วนประกอบของบุหรี่มวนเองยี่ห้อต่างๆ หาระดับสารก่อมะเร็ง ตาม 
 มาตรฐานสากล 
o การวิเคราะห์สารพิษท่ีพบในบุหรี่โรงงานกับบุหรี่มวนเองในประเทศไทย และผลต่อสุขภาพผู้สูบ 
o ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่มวนเอง 
o ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการด าเนินการในการควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับชุมชน 

 ด้านเกษตรกรปลูกพืชยาสูบเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร  
o เปรียบเทียบด้านเศรษฐศาสตร์ ที่รวมถึง ต้นทุน รายได้ ระดับสารเคมีในเลือด การเจ็บป่วย 

ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชยาสูบเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกพืชอ่ืน 
o วิธีจัดการความเสี่ยงด้านการเงินของเกษตรกรในการปลูกพืชชนิดอ่ืน ที่เกษตรกรผู้ปลูกพืช

ยาสูบเห็นว่าเป็นแนวทางเยียวยา หากได้รับโควตาปลูกพืชยาสูบลดลง 



 ประเด็นการลดการบริโภคยาเส้น (ภาคเหนือ +ภาคอีสาน)  
o ลูกค้าของ ธกส. มีพฤติกรรมการสูบยาเส้นหรือบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายหลังจาก

การเข้าร่วมโครงการให้ค าปรึกษาด้านการเลิกสูบบุหรี่ (MI) 
o ครัวเรือนในภาคเหนือและอีสานมีค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่และยาเส้นคิดเป็นเท่าไหร่ 
o ชาวชนบทมีความสามารถท่ีจะจ่ายสูงสุด (Affordability) ให้กับยาเส้นซองเท่าไหร่ 
o ราคายาเส้นและบุหรี่ซองมีผลอย่างไรต่อโอกาสการลดการสูบยาเส้นและบุหรี่ซอง 

 ประเด็นเก่ียวกับ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
o พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกยาสูบอย่างไร 
o การลดพื้นทีเ่พาะปลูกส่งผลต่อชาวไร่ยาสูบอย่างไร 
o พืชชนิดไหนมีศักยภาพพอที่จะทดแทนการปลูกยาสูบ 
o โครงสร้างแรงงานไร่ยาสูบเป็นอย่างไร และแรงงานเด็กในไร่ยาสูบมีมากน้อยแค่ไหน 

รวมทั้งคุ้นชินกับใบยาสูบส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมของเด็กกับการสูบบุหรี่ 
o ภายใต้บริบทอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง ผู้ปลูกยาสูบมีสุขภาพเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ที่ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ 
ด้าน ค าถามวิจัยชุดที่ 3: คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยลดควันมือสอง มือสาม ในที่ท างาน 

บ้านและสถานที่สาธารณะ 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ในการจัดเขตปลอดบุหรี่ในสถานประกอบการท า

อย่างไร 

 สถานการณ์มาตรการทางสังคมในการควบคุมควันบุหรี่ในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ที่ท างาน 
และเขตปลอดบุหรี่ 

 สถานการณ์ของการได้รับควันมือสอง มือสามในบ้านของเด็ก 

 ศึกษาการจัดการตลาดประเภทต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบ 

 วิธีการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของสถานที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสถานที่ของ
ตนเองให้ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

 การปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 

 การปกป้องสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ : เขตปลอดบุหรี่ ที่ท างานปลอดบุหรี่  

 Monitoring & Evaluation การใช้ข้อมูลงานวิจัยเพื่อประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 

 
 
 



 ค าถามวิจัยท่ีส าคัญชุดท่ี 4 :การขยายสิทธิการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ ประกอบด้วย 

 กระบวนการทางศาสนาที่ช่วยในการเลิกบุหรี่ 
o อะไรที่จะมีอิทธิพลในการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้อย่างยั่งยืน? 
o  วิธีการท าอย่างไร ที่จะช่วยให้ผู้สูบเกิดการตัดสินใจในการเข้าร่วมบริการเลิกสูบบุหรี่ 

(ศึกษาเชิงลึกในกรณีท่ีผู้ป่วยสามารถเลิกบุหรี่ได้) 

 ระบบบริการ 
o เส้นทางการเลิกบุหรี่ทั้งกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่ในชุมชน, รพ.สต.และเข้าสู่โรงพยาบาล 

ตลอดจนขั้นตอนของระบบการคัดกรอง การวินิจฉัยโรค การบ าบัดรักษา และระบบข้อมูล
ควรเป็นอย่างไร รวมถึงโครงสร้างผู้ลงทุนสนับสนุนการบริการช่วยเลิกบุหรี่  

o ระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นอย่างไร (ทั้งท่ีร่วมกับ Quitline 
และติดตามเบ็ดเสร็จที่ระดับปฐมภูมิ) 

o ระบบคัดกรองผู้สูบบุหรี่ 
o การทดลองรูปแบบจุดคัดกรองผู้อยากเลิกบุหรี่ที่มีต้นทุนประสิทธิผลสูง 
o วิจัยปฏิบัติการในการใช้บันทึกการสูบบุหรี่ในการเตือนผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ในประวัติ

และต้องมีการลงในวินิจฉัยโรค เพื่อน าไปสู่การเริ่มต้นรักษา  
o วิจัยปฏิบัติการการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ในกระบวนการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ 

o การให้ค าแนะน าอย่างสั้น (Brief advice) 
o การเชื่อมข้อมูลให้บริการ Brief advice ที่รพสต.กับระบบรายงานเวชระเบียนของ

โรงพยาบาล 
o การขยายบริการให้ค าปรึกษาเลิกบุหรี่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร อย่างไรให้ครอบคลุม

ประชากร 
 เช่น Utilizing mobile technologies ทั้ง text message และ Application เป็นต้น 

o การเข้าถึงบริการ และเป้าหมายของการบริการช่วยเลิกบุหรี่ในประเทศไทยมีมากน้อยแค่
ไหน? (เพ่ือให้สอดคล้องตามเป้าหมายของ UN)  

o ท าอย่างไรถึงจะท าให้คนเข้าสู่บริการเลิกบุหรี่ให้ได้มากท่ีสุด?  
o ระบบบริการต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีปัญหาในการสูบบุหรี่ควรเป็นอย่างไร? 

(คนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล) 
o รูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยเป็นอย่างไร?  
o การบูรณาการการให้ค าแนะน าการเลิกบุหรี่ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังควรเป็นอย่างไร 
o  การตอบสนองความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการช่วยเลิกบุหรี่ (อาทิ NRT รูปแบบ

ต่างๆ, ยาที่ช่วยในการเลิกบุหรี่) ควรมีวิธีการด าเนินการอย่างไร จึงจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้งานในระบบบริการเลิกบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ควรมีการเปลี่ยน
มุมมองในการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน) 



 ระบบก าลังคน:  
o ทีมหมอครอบครัว จะช่วยเหลือผู้สูบให้เลิกบุหรี่ได้อย่างไร 
o ท าอย่างไรถึงจะท าให้แพทย์ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยใน

การเลิกบุหรี่เพิ่มมากข้ึน 
o ท าอย่างไรให้แพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการเลิกสูบบุหรี่? 
o ท าอย่างไรให้ผู้สูบบุหรี่ กลุ่มที่ไม่ได้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเข้าถึงการบริการเลิกบุหรี่ได้) 

 ระบบ feedback: วิจัยปฏิบัติการเพ่ือปรับบทบาท รพศ/รพท. จากการรับส่งต่อ เป็น การลง
ไปประเมิน 
และ feedback การให้บริการระดับรพ.สต./รพช.  

 ระบบข้อมูลเพื่อการประเมินผล:  
o เชื่อมข้อมูลและประมวลผลงานการให้บริการจากผู้ให้บริการหลายสังกัด/หลายระบบ ได้

อย่างไร  
o ต้นทุนประสิทธิผลของการช่วยเลิกบุหรี่ ที่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (รพ.สต.) 
o ต้นทุนประสิทธิผลของการช่วยเลิกบุหรี่ ที่คลินิกอดบุหรี่ 

 ค าถามวิจัยท่ีส าคัญชุดท่ี 5 : การปฏิรูปกฎหมายควบคุมยาสูบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้ 
ประกอบด้วย 

 ประสิทธิภาพของข้อกฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุม 
 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  
 ทั้งสองฉบับ เป็นอย่างไร มีช่องว่างที่จะให้ท ากฎหมายลูกเพ่ิมเติมในเรื่องใดบ้าง และเพ่ิมการ 
 บังคับใช้ในเรื่องใดบ้าง  

 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ 
 สาธารณะท าอย่างไร ตลอดจนกลไกการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

 การปฏิบัติตามพันธกรณีตาม“กรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ”  
 (WHO Framework Convention on Tobacco Control – FCTC) เรื่องใดที่ท่านคิดว่า  

   ประเทศไทยยังไม่สามารถด าเนินการได้ และมีความส าคัญเป็นล าดับแรก ๆ  

 ความเป็นไปได้ในอนาคต ที่จะออกกฎหมายห้ามเด็กท่ีเกิดใหม่ สูบบุหรี่ ตลอดอายุ จ าเป็นต้อง 
 มีกฎหมายพื้นฐานใดรองรับ 

 ปัญหาอุปสรรคของในการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. … ต่อ 
 คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ท าวิจัยหาทางเลือกในการปฏิรูปโรงงานยาสูบ: ประเด็นธรรมาภิบาลและการห้ามท า CSR  

 ประสิทธิภาพของการขยายขนาดภาพค าเตือน 85% ต่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 



 การศึกษาสารเคมีในบุหรี่ เพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ให้มี
   ประสิทธิภาพ 
 ค าถามวิจัยท่ีส าคัญชุดท่ี 6: การใช้มาตรการทางภาษีและใบอนุญาตและการปราบปรามลักลอบ

ค้ายาสูบเถื่อน ประกอบด้วย 

 อัตราภาษีท่ีเหมาะสมส าหรับยาเส้นเพื่อลดการบริโภคยาสูบควรเป็นอย่างไร 
o โครงสร้างภาษีและการบริหารจัดเก็บของประเทศต่าง ๆ   
o ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์การบริโภคต่อราคาของยาสูบทุกชนิดไม่ใช่แค่บุหรี่ซิกาแรต  
เช่น ค่าความยืดหยุ่นของการแบ่งบุหรี่เป็น 3 section ทั้งราคา premium ,ราคากลาง และ
ราคาถูก ถ้าราคาเพ่ิมขึ้นจะเปลี่ยนไปใช้ยาเส้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 

 วิเคราะห์ปัญหาการบริโภคยาสูบจากการเปิดเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
และแนวทางการรับมือ 

 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนด้านเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และการขึ้นภาษีมีผลต่อราคา ก าไร และ
โครงสร้างตลาดยาสูบอย่างไร 

 ความเป็นไปได้ในการลดสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทยเป็นอย่างไร
ความเป็นไปได้ในการยกเลิก การยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับการถือบุหรี่ข้ามพรมแดนเป็น
อย่างไร 

 อุบัติการณ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริโภคบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบน าเข้าทางชายแดนไทย 
เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก  

 ยุทธศาสตร์การตลาดของบริษัทบุหรี่ในการลงทุนเพ่ือการค้าในตลาดเสรี 

 เรื่องใบอนุญาต การออกใบอนุญาตให้ร้านค้าบุหรี่ มีการออกใบอนุญาตแบบอ่ืนจะสามารถเข้า

กับบรบิทของประเทศไทยหรือไม่ 

 ค าถามวิจัยท่ีส าคัญชุดท่ี 7: ด้านการประเมินประสิทธิภาพมาตรการและนโยบาย ประกอบด้วย 

  ข้อมูลตัววัดความส าเร็จของการควบคุมยาสูบตามตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้มีการจัดท าเช่น 

o อัตราการขาดงานหรือลาป่วยลดลง  

 การประเมินประสิทธิภาพมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่ใช้อยู่เดิมและข้อเสนอแนว 

  ทางการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น 
o วิธีการขยายจ านวนตลาดสดเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด 

o ระเบียบวิธีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อรณรงค์ และกรณีศึกษา 

 

 



o วิธีการวัดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ท าอย่างไรและ 

กรณีศึกษา (Methodology ในการประเมิน คล้ายกับประเมินนวัตกรรมในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นการประเมินตนเอง
ของคนท่ีท างานในพ้ืนที่) 

o ผลของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการโฆษณายาสูบ 

 ความคุ้มค่า (Return On Investment: ROI) ของการไม่สูบบุหรี่ มาตรการในการป้องกัน  

  มาตรการในการเลิก หรือ ป้องกันการเริ่มสูบ ที่ด าเนินการไปแล้ว (ในมุมมองของสังคม  
   แบ่งเป็นต้นทุนเฉพาะของภาครัฐ หรือต้นทุนรวมของสังคม) เช่น  

o Cost-saving of implementing MPOWER schemes in Thailand  

o Health & economical impact due to secondhand & third-hand smoking in 

Thailand 

o Health & economical impact due to hand-rolled cigarette smoking in 

Thailand  

 ประมาณผลลัพธ์ของโครงการน าร่อง (pilot project) หรือโครงการใหม่ / หรือ กลุ่มมาตรการ 

  ในแต่ละทางเลือกเชิงนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และศึกษาความเป็นไปได้ของ 
  ความคุ้มค่าของมาตรการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือประกอบเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมใน 
  การลงทุน (ศึกษาไปข้างหน้า) 

 ประเมินผลการควบคุมการบริโภคยาสูบตาม FCTC แต่ละมาตราและข้อเสนอในการบรรลุ 

  เป้าหมายยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ(ประเมินตามBenchmark ของ FCTC) 

 Inequalities in smoking in ASEAN countries both the individual (intra-country)  

and collective (inter-country) levels 

 การประมาณค่าผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เปรียบเทียบกับ

ผู้ไม่สูบบุหรี่ด้วย   

.  
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