
 
 

 

 

 

 
 

 การนําเสนอผลงานวิจัย  

   วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ  

     โดย นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ   

  
 

 

 

 

 

 
      

            ระหวางวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560  
        ณ โรงแรมไมด.า ดอนเมือง แอร0พอร0ต กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

   

 

 
 

กําหนดการ 
“การนําเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ” 

 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560  

08.30 - 08.45 น. กล�าวเป�ดงาน 
โดย  ดร. นพ.บัณฑิต ศรไพศาล 
 รองผู�จัดการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
     

08.45 - 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค+การประชมุ 

   โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย+       
    หัวหน0าโครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป6จจัยเสี่ยง 
 

09.00 - 10.45 น. นําเสนอประเด็น “นัยยะการดื่มของผู,เปราะบาง”  

หัวข0อ  ความหมาย วัฒนธรรมของการดื่มเหล0าของคนไร0บ0าน 
โดย  นางสาวกรวิกา ก0อนแก0ว  
 (มูลนิธิกระจกเงา) 

    

   หัวข0อ คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน ภาพสะท0อนความรุนแรงเชงิโครงสร0าง 
    วัฒนธรรม และความอ�อนแอเปราะบาง 
   โดย  นางสาวนิตยา บวัสาย  
    (โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ) 
 

   หัวข0อ ประสบการณ+การเจ็บปBวยของผู0หญิงดืม่สุรา ในสถานบําบัดรักษาผู0ติดยา:  
    โรงพยาบาลในฐานะพื้นที่ต�อรอง 

โดย  นางพรชนก ทรัพย+เกิด 
 (สถาบันบําบัดรักษาและฟGHนฟูผู0ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี) 

 

   หัวข0อ  ตัวตน อัตลักษณ+การดื่ม และแบบแผนการดื่มสุรา: เรื่องเล�าประสบการณ+ 
    การดื่มของชวีิตภายใต0รัว้มหาวิทยาลัย 

โดย  อ.ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ  
 (คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�) 

 

   ร�วมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ 
   โดย  ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร 
    (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+) 
 



 
 

10.45 - 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว�าง 
 

11.00 - 12.30 น.  นําเสนอประเด็น “บริบทเศรษฐกิจและการลดอันตรายจากการดื่ม” 

   หัวข0อ “ความเสี่ยงทางสังคม” ที่นําไปสู�การลดอันตรายในการดื่มสุราของ  
    เกษตรกรในชนบท 
   โดย  พญ.หทัยรัตน+ โกษียาภรณ+  
    (สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ) 
 

   หัวข0อ  การศึกษาพฤติกรรมและเหตุป6จจัยในการกระทําความผิดกฎหมาย 
    ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ พ.ศ. 2551  
    ของผู0ประกอบการที่จําหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+  

โดย  นายนรา เทียมคลี  
 (สํานักงานปOองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี) 
 

   หัวข0อ  ประสบการณ+ของคนต0นแบบเลิกเหล0า    
   โดย  นางสาวจรีย+ ศรีสวัสดิ์  
    (มูลนิธิหญิงชายก0าวไกล) 
    

   ร�วมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ 
   โดย  นางสาวกนิษฐา ไทยกล0า  
    (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�) 

    นพ.ยุทธกรานต+ ชินโสตร  
    (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.30 - 15.00 น. นําเสนอประเด็น “ความหมายทางวัฒนธรรมของความปลอดภัยและความเสี่ยง” 

หัวข0อ  อุบัติเหตุทางถนน วัฒนธรรมราชการ กับงานประเพณี 
   โดย  นางพัทยา งามหอม  
    (โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร) 
 

หัวข0อ  ทัศนคติและท�าทีปฏิบตัิของชมุชนต�อการใช0รถจักรยานยนต+ของเด็ก 
 และเยาวชนในชุมชน 
โดย  นางสาวดารารัตน+ ช0างด0วง  
 (ศูนย+วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน)  
 

 
 

หัวข0อ  ทําไมวัยรุ�นไม�สวมหมวกกันน็อก 
   โดย  นางฌณาธิปว+ ศิริภัคกุลวัฒน+ 
    (โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแก�น) 
 

   ร�วมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ 
   โดย  ผศ. ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข  
    (นักวิชาการอิสระ) 

    รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ+  
    (คณะวิศวกรรมศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย) 
 

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว�าง 
 

15.15 - 16.15 น. นําเสนอประเด็น “รถตู,สาธารณะกับความ (ไม6) เป8นธรรมบนถนน” 

หัวข0อ  ความเสี่ยงและความปลอดภัย: การโดยสารรถตู0สาธารณะ 
  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดย  ดร.อมราพร สุรการ  
 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 
 

หัวข0อ  ความไม�เปVนธรรมทางสังคมสู�ภาวะอันตรายบนท0องถนน: กรณีศึกษา 
 รถตู0โดยสารสาธารณะ 
โดย  ดร.วัฒกานต+ ลาภสาร  
 (กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

   ร�วมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ 
   โดย  ผศ. ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข  
    (นักวิชาการอิสระ) 

    รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ+  
    (คณะวิศวกรรมศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย) 
 

16.15 - 16.45 น. สรุปและให0ข0อเสนอแนะ 
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย+       

  หัวหน0าโครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป6จจัยเสี่ยง 
 
 
 



 
 

 วันศุกร9ที่ 17 พฤศจิกายน 2560  

09.00 - 10.30 น. นําเสนอประเด็น “สุนทรียะ เวลาว6าง และชีวิตทางสังคมของยาเสพติด” 

   หัวข0อ ประสบการณ+ทางอารมณ+ ความทรงจํา และผัสสะของผู0ใช0ฝ�Xน 
    มาเปVนระยะเวลานาน 
   โดย อ.พิลาสินี วงษ+นุช  
    (สํานักวิชาวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม�ฟOาหลวง) 
 

   หัวข0อ โลกของเวลาว�าง: การนิยามความหมายเวลาของผู0ใช0เมทแอมเฟตามีน 
   โดย นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล  
    (ผู0ปฏิบัติงานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 
 

   หัวข0อ  ยา ยาเสพติด อาหาร: ความหมายที่หลากหลาย (และไหลลื่น)  
    ของ “ยาแก0ไอ” ในสังคมมุสลิม 
   โดย ภก.สัญญา ยือราน  
    (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม จังหวัดยะลา) 
 

   ร�วมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ 
   โดย  ผศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ 
    (คณะสังคมศาสตร+และมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

    อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ  
    (คณะวิจิตรศิลปZ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�)  
    

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว�าง 
 

10.45 - 12.00 น.  นําเสนอประเด็น “การรื้อสร,างตัวตนและความทนทุกข9จากยาเสพติด” 

   หัวข0อ จากผู0ใช0ยา...สู�อาสาสมัครเพื่อนช�วยเพื่อน 
   โดย นางสาวลาวัลย+ เวชอภิกุล  
    (นิสิตปริญญาเอกคณะครุศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย) 
 

   หัวข0อ  ความทุกข+ของสตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติด 
   โดย อ.ฮัสณาฐ+ โต[ะพา  
    (คณะพยาบาลศาสตร+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยาเขตป6ตตานี) 
 

   ร�วมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ 
   โดย  ผศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ 
    (คณะสังคมศาสตร+และมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
 

    อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ  
    (คณะวิจิตรศิลปZ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�)  
  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 - 14.45 น.  นําเสนอประเด็น “อัตลักษณ9ทางสังคมของผู,สูบ การสูบ และพื้นที่สูบ” 

   หัวข0อ  ยากลาย: ความเปVนตัวตน ผัสสะ และสุนทรียะ  
   โดย นายสามารถ สุวรรณภักดี  
    (โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ0านหัวคู จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
  

   หัวข0อ  บุหรี่: ประสบการณ+ ผัสสะ การเลิกบุหรี่  
   โดย  นางสาวดวงใจ สอนเสนา  
    (โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลปอพาน จังหวัดมหาสารคาม) 
 

   หัวข0อ  พื้นที่ห0ามสูบบุหรี่: ความหมายและมุมมองของนักสูบในบริบทของชุมชน 
   โดย  นางวยุรฉัตร สุบิน  
    (โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลโคกเทียม จังหวัดอุบลราชธานี)  
 

   หัวข0อ  อรรถประโยชน+ทางสังคมของการสูบบุหรี่ในมุมมองวัยรุ�น  
    อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ+  
   โดย นายอนุชา ยาวิไชย  
    (โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลพนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ+) 
  

   ร�วมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ 
   โดย  ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ 
    (คณะศิลปศาสตร+ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  

    ดร.จักรพันธ+ เพ็ชรภูมิ  
    (คณะสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว�าง 
    

15.00 - 15.30 น. สรุปป�ดการประชุมโครงการนักวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ 
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย+       

  หัวหน0าโครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป6จจัยเสี่ยง 



 
 

ความหมาย วัฒนธรรมของการดื่มเหล,าของคนไร,บ,าน 

กรวิกา ก0อนแก0ว 
 

บทคัดย6อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการดื่มเหล0าของคนไร0บ0านเพื่อมุ�งตอบคําถามว�า คนไร0บ0านมีมุมมองต�อหน0าที่ 

ทางสังคมของการดื่มเหล0าว�าอย�างไร และคนในสังคมมีมุมมองต�อคนไร0บ0านที่ดื่มเหล0าว�าอย�างไร แบบแผน 
การดื่มเหล0าของคนไร0บ0านเปVนอย�างไร และมีป6จจัยเชิงโครงสร0างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
ใดบ0าง ที่เปVนแรงผลักให0คนไร0บ0านหันมาพึ่งพาเหล0า โดยใช0วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการ
สัมภาษณ+เชิงลึกและการสังเกต จากคนไร0บ0านที่ดื่มเหล0าจํานวน 10 คน ประชาชนทั่วไป จํานวน 5 คน 
และร0านขายของชํา 1 ร0าน ผลการศึกษาพบว�า 1) หน0าที่ทางสังคมของการดื่มเหล0า ได0แก� การเปVนสมาชิก
กลุ�ม ประโยชน+ทางอาชีพ และการมีชีวิตรอดในพื้นที่สาธารณะ 2) มุมมองของคนในสังคมต�อคนไร0บ0าน
ที่ดื่มเหล0าคือ คนไร0บ0านเปVนคนอันตราย อยู�นอกกฎหมาย 3) การดื่มเหล0าของคนไร0บ0านส�วนใหญ�จะดื่ม
เหล0าขาวราคาถูก โดยลักษณะการดื่มมีทั้งดื่มคนเดียวและดื่มเปVนกลุ�ม ส�วนช�วงเวลาที่ดื่ม มักจะดื่ม
ระหว�างเวลาทํางานและหลังจากเสร็จงานแล0ว 4) แรงผลักทางสังคมที่ทําให0คนไร0บ0านหันมาพึ่งพาเหล0า 
ได0แก� ป6ญหาครอบครัว ความยากจน ความชรา ไม�มีงานทําเปVนหลักแหล�ง ไร0แรงบันดาลใจ และไม�มี
เปOาหมายในชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

กรวิกา ก,อนแก,ว 
 

ที่ทํางานในป6จจุบนั หัวหน0าโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวิจัย 
พฤติกรรมศาสตร+ประยุกต+ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร+  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2548 วิทยาศาตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร+ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2550 - ป6จจุบัน หัวหน0าโครงการโรงพยาบาลมีสุข 
พ.ศ. 2553 หัวหน0าโครงการนําร�อง ICT เพื่อผู0ปBวยเด็ก 
ในโรงพยาบาล  
พ.ศ. 2551 - 2552 หัวหน0าโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา 
เยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา 

ผลงานวชิาการ Kornwika Konkaew. (2016). A Model of Mobilization Process  
   to Enhance Immunity for Disadvantaged Children in   
   Social Change: A Case Study of A Non - Government  
   Organization. Oral Presentation at International  
   Conference on Society of Business, Economics, Social   
   Science & Humanities. April 29 - 30, 2016. Osaka, Japan 

กรวิกา ก0อนแก0ว. (2560). รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสร0าง 
   ภูมิคุ0มกันเด็กด0อยโอกาสภายใต0การเปลี่ยนแปลงของสังคม: 
   กรณีศึกษาองค+กรพัฒนาเอกชนแห�งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร. 
   นําเสนอปากเปล�าในงานการประชุมวิชาการร�วมกับสมาคม 
   รัฐประศาสนศาสตร+แห�งประเทศไทย วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560  
   คณะรัฐศาสตร+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ 

โทรศัพท+ 092-263-6915 

อีเมล+ keng@mirror.or.th 



 
 

คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน: ภาพสะท,อนความรนุแรงเชิงโครงสร,างวัฒนธรรม 
และความอ6อนแอเปราะบาง 

นิตยา บัวสาย 
 

บทคัดย6อ 

งานวิจัยชิ้นนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค+เพื่อตอบคําถามว�า “ทําไมคนที่อาศัยอยู�
ในนิคมโรคเรื้อนถึงติดสุรา” เก็บมูลภาคสนามในนิคมโรคเรื้อนแห�งหนึ่ง ใช0วิธีการเก็บข0อมูลทั้ง 
การสังเกตแบบมีและไม�มีส�วนร�วม และการสัมภาษณ+เชิงลึก โดยผู0ให0ข0อมูลหลัก ได0แก� ผู0ปBวยโรคเรื้อน 
คนในครอบครัว ชาวบ0านในชุมชนใกล0เคียง และเจ0าหน0าที่สุขภาพที่รับผิดชอบดูแลนิคมโรคเรื้อน 
งานวิจัยมีข0อค0นพบสําคัญคือ สาเหตุที่ทําให0ติดสุราส�วนหนึ่งไม�ได0เกิดจากความเบี่ยงเบนของ
พฤติกรรมของป6จเจกบุคคลเหมือนภาพตายตัวที่สังคมกล�าวโทษ แต�การติดสุราเรื้อรังของคนในนิคม
โรคเรื้อนเกิดจาก “ความเจ็บปBวยทางสังคม” (Social suffering) อันเปVนผลผลิตจากประวัติศาสตร+
และผลลัพธ+ที่คาดไม�ถึงของการดําเนินแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัฐไทย ที่ตั้งอยู�บนฐานคิด
การเสริมพลัง การสังคมสงเคราะห+ และการเยียวยารักษาทางการแพทย+ ในขณะเดียวกัน การติด
สุราของคนในนิคมโรคเรื้อน ยังเปVน “กระบวนการ” ตอบโต0 และต�อรองต�อความรุนแรงเชิงโครงสร0าง 
ความรุนแรงทางวัฒนธรรม อคติและการกีดกันทางสังคม ที่ตอกย้ําและผลิตซ้ําความรุนแรงอยู�ทุกเมื่อ
เชื่อวันในชีวิตประจําวัน และเปVนความรุนแรงที่รับรู0ต�อเนื่องจากรุ�นสู�รุ�น จนผู0คนทั้งภายในและ
ภายนอกนิคมโรคเรื้อนมองว�าความรุนแรงเหล�านี้เปVนความรุนแรงที่ยอมรับได0 และเปVนเรื่องปกติ
ธรรมดา (normalization) ที่เกิดขึ้นในนิคมโรคเรื้อน         

  

 
 

นิตยา บัวสาย 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หัวหน0าศูนย+แพทย+โนนหนามแท�ง  
กลุ�มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2554 ผู0ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน สภาการพยาบาล    

พ.ศ. 2550 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการพยาบาลชมุชน มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

พ.ศ. 2547 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป  
คณะพยาบาลศาสตร+ มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสทิธิประสงค+ 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2554 - ป6จจุบัน พยาบาลวชิาชีพระดับชํานาญการ  
หัวหน0าศูนย+แพทย+โนนหนามแท�ง ศูนย+แพทย+โนนหนามแท�ง  
กลุ�มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

พ.ศ. 2543 - 2553 พยาบาลวิชาชพีระดับชํานาญการ  
งานเวชปฏิบัติชมุชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

ผลงานวชิาการ - Homeward to dying home การดูแลระยะสดุท0ายที่ใช0บ0าน
เปVนเรือนนอน ศูนย+แพทย+โนนหนามแท�ง โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

- การพัฒนารูปแบบการบริหารยาผู0ปBวยจิตเวชเรื้อรังในชมุชน 
ศูนย+แพทย+โนนหนามแท�ง โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

- รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดําเนินชวีิตสําหรับผู0ปBวย
จิตเวชเรื้อรงัในชุมชนศูนย+แพทย+โนนหนามแท�ง  
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

โทรศัพท+ 081-976-2707 

อีเมล+ nittaya.buasai@gmail.com 



 
 

ประสบการณ9การเจ็บปAวยของผู,หญิงดื่มสุรา ในสถานบําบัดรักษาผู,ติดยา:  
โรงพยาบาลในฐานะพื้นที่ต6อรอง 

พรชนก ทรัพย+เกิด   
 

บทคัดย6อ 
การศึกษานี้ศึกษาประสบการณ+การเจ็บปBวยของผู0หญิงดื่มสุราในสถานบําบัดรักษาผู0ติดยา  

เพื่อตอบคําถามว�าหน0าที่ของโรงพยาบาลที่มีต�อผู0หญิงที่ดื่มสุราในการเข0ามาอยู�บําบัดรักษาคืออะไร 
โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตแบบมีส�วนร�วม จากผู0ปBวยหญิง 
จํานวน 7 คน ที่พักรักษาตัวอยู�ในตึกผู 0ปBวยหญิงสถาบันบําบัดรักษาและฟGHนฟูผู0ติดยาเสพติด
แห�งชาต ิบรมราชชนนี ร�วมกับการสัมภาษณ+ญาติและพยาบาลที่ดูแล จากการศึกษาพบว�า 
โรงพยาบาลมีหน0าที่ต�อผู0ปBวยหญิงอย�างน0อย 3 ประการ คือ 1) โรงพยาบาลเปVนสถานที่ควบคุม 2) 
โรงพยาบาลในฐานะสถาบันทางสังคมที่มอบบทบาทให0กับผู0ปBวยและสร0างมาตรฐานการรักษา
โรค และ 3) โรงพยาบาลในฐานะเปVนพื้นที่ต�อรองทางสังคมระหว�างผู0ปBวยกับญาติ ด0วยการสวม
บทบาทของผู0ปBวย โดยให0บุคลากรทางแพทย+เปVนผู0ยืนยันความเจ็บปBวยและผ�านกระบวนการ
บําบัดรักษาเพื่อเปVนการเปลี่ยนผ�านจากคนไม�ดีเปVนคนดี โดยมีการรับประกันจากบุคลากรทาง
การแพทย+ อีกทั้งเปVนการยืนยันแสดงให0เห็นถึงความพยายามตั้งใจที่ทําเพื่อครอบครัว แม0การอยู� 
ในโรงพยาบาลอาจมีกฎระเบียบมากมายแต�ก็ยอมอยู�เพื่อให0คนในครอบครัวยอมรับ  

 

 

 

 
 

พรชนก ทรัพย9เกิด 

 
ที่ทํางานป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สถาบันบําบัดรักษาและฟGHนฟูผู0ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2547 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2534 ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขารัฐศาสตร+ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ. 2532 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร+และผดุงครรภ+ขั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลพุทธชนิราช พิษณุโลก 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2558 - ป6จจุบัน หวัหน0าสํานักนิเทศยาและสารเสพติด 
พ.ศ. 2556 - 2558 หัวหน0างานแผนงานและพฒันาคุณภาพ 
พ.ศ. 2545 - 2552 หัวหน0าตึกระยะบําบัดฟGHนฟู 
พ.ศ. 2544 - 2545 ให0คําปรึกษาทางเว็บบอร+ดและสายด�วน 
ยาเสพติด 1165 
พ.ศ. 2532 - 2544 ดูแลผู0ปBวยยาเสพติดระยะบําบัดด0วยยา 

ผลงานวชิาการ บทความ “จน เครียด กินเหล0า การผลิตซ้ําทางสงัคมของคนจน”
การประชมุวชิาการสังคมศาสตร+สุขภาพ ครั้งที่ 1 ป� 2555 : ความ
ไม�เปVนธรรมทางสุขภาพและป6จจัยสังคมกําหนดสุขภาพ ในหวัข0อ 
โลกาภวิัตน+และความไม�เปVนธรรมทางสุขภาพ Health inequity 
and globalization ระหว�างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555 
ณ ห0องประชมุภาณมุาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร+ บางพลัด 
กรุงเทพฯ  

โทรศัพท+ 081-640-4848  

อีเมล+ nok_mam@yahoo.com, nokmam@gmail.com 



 
 

ตัวตน อัตลักษณ9การดื่ม และแบบแผนการดื่มสรุา:  
เรื่องเล6าประสบการณ9การดื่มของชีวิตภายใต,รั้วมหาวิทยาลัย 

ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ 
 

บทคัดย6อ 
การศึกษานี้มุ�งตอบคําถามว�าเพราะเหตุใดมาตรการและกิจกรรมเพื่อลดการดื่มสุราของ

นักศึกษาที่ผ�านมาถึงขาดประสิทธิผล วิธีการศึกษาในครั้งนี้เปVนการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
มาตรการและกิจกรรมเพื่อลดการดื่มสุราของนักศึกษาที่ผ�านมาร�วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพด0วยวิธี
วิทยาแบบเล�าเรื่อง (narrative method) จากผู0ให0ข0อมูลหลักที่เปVนนักศึกษาดื่มสุราประจํา จํานวน 
5 คน ผลการศึกษาพบว�า มาตรการและการดําเนินการที่ผ�านมาไม�มีประสิทธิผล เนื่องจากความเชื่อ
และภาพเหมารวมที่มีต�อนักศึกษาที่ดื่มสุราที่ไม�ถูกต0อง จํานวนทั้งสิ้น 4 ประการ คือ 1) กิจกรรมการ
รับน0องเปVนจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําไปสู�การดื่มสุราในรั้วมหาวิทยาลัย 2) นักศึกษาที่ดื่มสุราเปVนคนที่ใช0
เวลาว�างไม�เปVนประโยชน+หรือไม�รู0จักหน0าที่ของตน 3) ระบบความเปVนรุ�นพี่รุ�นน0องทําให0นักศึกษาป�ที่ 1 
ไม�สามารถปฏิเสธการดื่มสุราได0 และ 4) นักศึกษาเปVนวัยรุ�นผู0เปราะบาง จากนั้นผู0วิจัยนําเสนอวิถีชีวิต
และแบบแผนการดื่มเพื่อให0เห็นว�าแบบแผนการดื่มของนักศึกษาเปVนอย�างไร และนําเสนอให0เห็น
ความเกี่ยวพันระหว�างตัวตน อัตลักษณ+ และแบบแผนการดื่มในแง�ของการพยายามในการข0ามระยะ
เปลี่ยนผ�านของรั้วมหาวิทยาลัย 

 
 

ไชยันต9 สกุลศรีประเสริฐ  
 

ที่ทํางานปCจจุบัน อาจารย+ประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร+และมนุษยศาสตร+ 
มหาวทิยาลัยมหดิล 
พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตร+มหาบัณฑิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร+ คณะแพทยศาสตร+ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลัยมหดิล  
พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตร+บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2554 - ป6จจุบัน อาจารย+ประจําภาควิชาจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
พ.ศ. 2552 - 2553 นักจิตวทิยาคลินิกและนักวิจัย โครงการพัฒนาสติป6ญญาเด็กไทย  
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร+ 
พ.ศ. 2551 - 2552 นักจิตวิทยาคลินิก Internship โรงพยาบาลสวนปรุงและสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร+ 
พ.ศ. 2548 - 2550 นักจิตวิทยาคลินิกฝ�กปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา คณะแพทยศาสตร+ 
ศิริราชพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันกัลยาราชนครินทร+   

ผลงานวิชาการ 
ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ, อารยา ผลธัญญา, ทัศนีย+ หอมกลิ่น, กุลวดี ทองไพบูลย+, พิมพ+มาศ ตาป6ญญา,   
   รติพันธ+ ถาวรวุฒิชาติ. (2560). ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่ม  
   สุราฉบับปรับปรุงในนักศึกษามหาวิทยาลัย. วารสารสมาคมจิตแพทย�แห�งประเทศไทย, 62 (3),  
   223 - 232. 
พิมพ+มาศ ตาป6ญญา, ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ, ศจีแพรว โปธิกุล. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบ   
   การทํางานของสมองด0านการทําหน0าที่เชิงบริหารจัดการในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบ   
   การดื่มแอลกอฮอล+และเพศที่แตกต�างกัน. วารสารจิตวิทยาคลินิก, 45 (2), 10 - 22. 
ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ. (2557). การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ 
   มาตรวัดป6ญหาจากการดื่มสุราสําหรับนักศึกษา.วารสารสมาคมจิตแพทย�แห�งประเทศไทย,  
   59 (4), 355 - 369.  
ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ, กนกรัตน+ สุขะตุงคะ, เธียรชัย งามทิพย+วัฒนา. (2551). บุคลิกภาพกับ   
   ความเสี่ยงต�อการเกิดป6ญหาจากการใช0สุราของนักศึกษาอุดมศึกษา. วารสารสมาคมจิตแพทย�   
   แห�งประเทศไทย, 53 (4), 355 - 386.   

โทรศัพท9 081-992-5359 อีเมล9  sk_chaiyun@hotmail.com 



 
 

“ความเสี่ยงทางสงัคม” ที่นําไปสู6การลดอันตรายในการดื่มสุราของเกษตรกรในชนบท 

หทัยรัตน+ โกษียาภรณ+ 
 

บทคัดย6อ 
งานวิจัยนี้ต0องการศึกษามุมมองและพฤติกรรม “การลดอันตราย” (Harm reduction) จาก

การดื่มสุราของเกษตรกรในชนบท เพื่อมุ�งตอบคําถามว�า ภายใต0เงื่อนไขการดํารงชีวิตใน “วัฒนธรรม
เกษตรกรรม” ซึ่งทําให0เกษตรกรจํานวนหนึ่งไม�สามารถเลี่ยงการดื่มสุราทั้งที่ไม�ต0องการจะดื่มได0 
เกษตรกรเหล�านี้มีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมอันตรายที่เกิดจากการดื่มสุราอย�างไรบ0าง การวิจัยนี้
เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตการณ+อย�างมีส�วนร�วมจากชาวไร�
ข0าวโพด จํานวน 5 คน และคนในครอบครัว จํานวน 5 คน ซึ่งอาศัยอยู�ในหมู�บ0านแห�งหนึ่งในจังหวัดน�าน 
จากการศึกษา พบว�า “ความเสี่ยงทางสังคม” (Social Risks) ซึ่งหมายถึง การสูญเสียความสัมพันธ+
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีในหมู�ชาวไร�ข0าวโพดหากไม�ไปร�วมดื่มสุราด0วยกันนั้น มีอิทธิพลต�อการ
ตัดสินใจดื่มสุรามากกว�า “ความเสี่ยงสุขภาพ” (Health Risks)  หรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต�อ
ตัวเองและคนอื่นจากการดื่มสุรา อย�างไรก็ตาม วิธีการและแนวคิดในการจัดลําดับความสําคัญ 
(Hierarchies of Risks) ระหว�างความเสี่ยงทั้งสองประการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อลดอันตรายจากการดื่ม
สุรานั้นแตกต�างกันไปในแต�ละบุคคล เช�น บางคนดื่มสุราพร0อมกินข0าว บางคนเมื่อเมาแล0วจะเดิน
กลับบ0านแทนการขี่รถมอเตอร+ไซค+ บางคนลดปริมาณสุราที่ดื่มต�อแก0วลง เปVนต0น 

 

 
 

หทัยรัตน9 โกษียาภรณ9 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นายแพทย+ปฏิบัติการ (นักวิจัย)  
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ 
กองการต�างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2555 แพทยศาสตร+บัณฑิต  
คณะแพทยศาสตร+โรงพยาบาลรามาธบิดี 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2555 - ป6จจุบัน นักวิจัย สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว�างประเทศ กองการต�างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2559 - 2560 ผู0อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน�าน 

พ.ศ. 2557 - 2559 แพทย+ประจํา โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน�าน 

พ.ศ. 2556 - 2557 แพทย+เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลน�าน  
จังหวัดน�าน 

โทรศัพท+ 087-693-1314 

อีเมล+ hathairatko@gmail.com 
  



 
 

การศึกษาพฤติกรรมและเหตุปCจจัยในการกระทําความผิดกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล9 พ.ศ. 2551  

ของผู,ประกอบการที่จําหน6ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล9 

นรา เทียมคล ี
 

บทคัดย6อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมและเหตุป6จจัยในการกระทําความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ พ.ศ. 2551 ของผู0ประกอบการที่จําหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ เพื่อมุ�ง
ตอบคําถามว�ามีเหตุและป6จจัยใดที่ทําให0ผู0ประกอบการที่จําหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+จึงยังมีการ
กระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ พ.ศ. 2551 จากการเก็บ
รวบรวมข0อมูลด0วยวิธีการสัมภาษณ+เชิงลึก ร�วมกับการสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม และการบันทึก
ภาคสนาม โดยมีผู0ให0ข0อมูลหลัก ได0แก� ผู0ประกอบการร0านค0าปลีกที่จําหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ 
ประเภทร0านโชห�วยหรือร0านขายของชํา จํานวน 3 คน พบว�า การกระทําผิดกฎหมายของผู0ประกอบการ
ที่จําหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ไม�ได0มีเหตุผลด0านรายได0เท�านั้น แต�ยังมีเหตุผลด0านสังคม ชุมชน
กฎหมายที่ใช0ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ที่ไม�เปVนธรรม ความเชื่อและการให0ความหมาย
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ในลักษณะต�างๆ รวมถึงความสัมพันธ+ระหว�างร0านโชห�วย หรือร0านขาย
ของชําและชุมชนที่ทําให0พื้นที่ของร0านขายของชําไม�ได0เปVนเพียงพื้นที่ในการซื้อขายสินค0าเท�านั้น 
หากแต�ยังมีความหมายอื่นๆ ที่ซ0อนทับกันด0วย เช�น พื้นที่ในการพบปะ พื้นที่เผยแพร�ข0อมูลข�าวสาร 
พืน้ที่ในการต�อรอง และบทบาทในการช�วยเหลือด0านการเงินทางอ0อมให0กับคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นรา เทียมคล ี
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ�มควบคุมโรคเขตเมือง 
สํานักงานปOองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุร ี  

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2553 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
คณะสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2557 - ป6จจุบัน นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กลุ�มควบคุมโรคเขตเมือง สํานักงานปOองกันควบคุมโรคที่ 5  
จังหวัดราชบุรี 

พ.ศ. 2555 - 2557 นักวชิาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)
สํานักงานปOองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก�น 

พ.ศ. 2554 - 2555 ผู0ช�วยนักวิจัย หน�วยปฏิบัติการวิจัยและ
วชิาการด0านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล�าง  
คณะเภสชัศาสตร+ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2553 - 2554 นักวชิาการสาธารณสุข (ลูกจ0างชั่วคราว) 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลท�าพล อําเภอเมอืง  
จังหวัดเพชรบูรณ+ 

ผลงานวชิาการ นรา เทียมคลี, ป�ยะรัตน+ นิ่มพิทักษ+พงศ+, และ ชูรุณี พิชญกุลมงคล.  
   (2012). การสํารวจการขายบุหรี่ออนไลน+ในประเทศไทย.    
   วารสารสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหิดล. 42(3), 32-43. 

โทรศัพท+ 089-036-7621 

อีเมล+ nara_ron@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประสบการณ9ของคนต,นแบบเลกิเหล,า 

จรีย+ ศรีสวัสดิ ์
 

บทคัดย6อ 
งานวิจัยชิ้นนี้เปVนการศึกษาประสบการณ+การเปVนคนต0นแบบเลิกเหล0าของ “ลุงดํา” เพื่อมุ�ง

ตอบคําถามว�า ป6จจัยอะไรในกระบวนการเปVนคนต0นแบบเลิกเหล0าที่มีส�วนทําให0ลุงดํากลับไปดื่ม
แอลกอฮอล+ซ้ํา และทําให0ลุงดําไม�กลับมาร�วมทํากิจกรรมลด ละ เลิก แอลกอฮอล+ กับองค+กรของ
ผู0วิจัยอีก จากการเก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+ลุงดํา คนในครอบครัว และคนในชุมชนที่ลุงดําอาศัยอยู� 
รวมทั้งการสังเกตการณ+อย�างมีส�วนร�วมในกิจกรรมลด ละ เลิก แอลกอฮอล+ในชุมชน ผู0วิจัยพบว�า 
ป6จจัยที่ส�งผลให0ลุงดํากลับไปดื่มแอลกอฮอล+ซ้ําและไม�กลับมาร�วมทํากิจกรรมกับองค+กรผู0วิจัย ด0านหนึ่ง 
เกิดจาก “ความรู0สึกผิด” ที่ไม�สามารถทําตาม “ความคาดหวังความสมบูรณ+แบบ” ของการเปVนบุคคล
ต0นแบบได0 ซึ่งความคาดหวังนี้เกิดขึ้นทั้งจากตัวลุงดําเองและคนรอบข0าง เมื่อลุงดําไม�สามารถบรรลุ
ความคาดหวังดังกล�าวได0 จึงรู0สึกผิดและไม�กล0ากลับมาทํากิจกรรมกับองค+กรของผู0วิจัยอีก นอกจากนี้ 
ป6จจัยอีกด0านหนึ่ง คือ “ความทุกข+ทางสังคม” หรือป6ญหาชีวิตที่ลุงดําเผชิญในขณะเปVนบุคคลต0นแบบ 
ที่ส�งผลให0ลุงดํากลับมาดื่มแอลกอฮอล+ซ้ํา ทั้งที่เลิกไปได0นานแล0ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จรีย9 ศรีสวัสดิ์ 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน หัวหน0าฝBายส�งเสริมภาคีเครือข�าย มูลนธิิหญิงชายก0าวไกล 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2549 สังคมสงเคราะห+ศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ 

พ.ศ. 2545 สังคมสงเคราะห+ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2556 - ป6จจุบัน ผู0ประสานงานเครือข�าย/หัวหน0าฝBายส�งเสริม
ภาคีเครือข�าย มูลนิธิหญิงชายก0าวไกล 

พ.ศ. 2549 - 2555 ผู0ประสานงานโครงการ/ผู0ช�วยนักวิจัย 
คณะสังคมสงเคราะห+ศาสตร+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ 

ผลงานวชิาการ 7 ประสบการณ+ 7 ชมุชน ลด ละ เลิกเหล0า ลดผลกระทบ 
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ 

โทรศัพท+ 081-806-2209 

อีเมล+ poo64120@hotmail.com 



 
 

สุรากับวิถีสล6า 

รักชนก จินดาคํา 
 

บทคัดย6อ 
งานวิจัยนี้เปVนการศึกษามุมมองและปฏิบัติการ “ลดอันตราย” (harm reduction) จากการ

ดื่มสุราของ “สล�า” หรือผู0ประกอบอาชีพช�างในหมู�บ0านแห�งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม� เพื่อมุ�งตอบ
คําถามว�า ภายใต0 “วัฒนธรรมสล�า” ที่ทําให0 “ช�างใหญ�” ต0องดื่มสุราเพื่อรักษา “ช�างน0อย” หรือ
เครือข�ายแรงงานที่มาเปVนลูกมือในการทํางาน ทั้งที่ตัวช�างใหญ�เองไม�ต0องการดื่มสุรา ด0วยเหตุผลทาง
สุขภาพและเศรษฐกิจนั้น ช�างใหญ�เหล�านี้มีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมการดื่มสุราของตัวเอง
อย�างไรไม�ให0ก�ออันตรายต�อตัวเองและยังสามารถรักษาเครือข�ายแรงงานไว0ได0อยู�ในเวลาเดียวกัน 
จากการเก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตการณ+อย�างไม�มีส�วนร�วม ทั้งจากกลุ�มสล�า ภรรยา
ของสล�า และบุคลากรสุขภาพที่ทําการบําบัดรักษาผู0ปBวยติดสุราในจังหวัดเชียงใหม� ผู0วิจัยพบว�า  
การดื่มสุรามีความสําคัญไม�น0อยในเครือข�ายสล�า ทั้งในแง�สัญลักษณ+ประกอบพิธีกรรมก�อนการสร0าง
บ0านและเฟอร+นิเจอร+อื่นๆ ในแง�การกระชับความสัมพันธ+ของสล�าใหญ�และสล�าน0อยให0แนบแน�น
เปVนกลุ�มเดียวกัน และที่สําคัญคือในแง�เศรษฐกิจที่ช�วยให0สล�าใหญ�ได0มาและรักษาไว0ซึ่งแรงงานเพื่อ
ช�วยทํางานในครั้งต�อๆ ไป อย�างไรก็ดี เนื่องจากสล�าใหญ�จํานวนหนึ่งมีป6ญหาสุขภาพจากการดื่มสุรา 
จึงได0หาวิธีการช�วยลดอันตรายจากการดื่มสุราเมื่อต0องดื่มกับสล�าน0อย เช�น การลดปริมาณการดื่มต�อ
ครั้ง การฝากสุราไว0ที่ภรรยาของตัวเองซึ่งเปVนที่เกรงใจของสล�าน0อย การกินบอระเพ็ดก�อนดื่มเพื่อทํา
ให0รสชาติสุราเปลี่ยนไปและทําให0ดื่มได0น0อยลง เปVนต0น ผู0วิจัยยังพบว�า ในบางกรณีนั้นวิธีการต�างๆ 
เหล�านี้ นอกจากจะช�วยให0สล�าใหญ�สามารถลดอันตรายจากการดื่มสุราได0แล0ว ยังจูงใจให0สล�าน0อย 
ลดการดื่มของตัวเองตามไปด0วย 

 
  

 
 

รักชนก จินดาคํา 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นักวชิาการ  
แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู0มปี6ญหาสุราและสารเสพติด 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2559 ศึกษาศาสตร+มหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2543 ศิลปะศาสตร+บัณฑิต สาขามนุษยศาสตร+สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2554 - ป6จจุบัน นักวชิาการ  
แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู0มปี6ญหาสุราและสารเสพติด 

พ.ศ. 2552 - 2553 ผู0ประสานงาน  
แผนงานการบําบัดฟGHนฟูทางเลือกในผู0มีป6ญหาการดื่มสุรา 

พ.ศ. 2550 - 2551 นักวจิัยภาคสนาม โครงการวจิัยฮักชุมชน 
สถาบันวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

พ.ศ. 2547 - 2549 ผู0ประสานงานชุมชน  
โครงการฟGHนฟูวิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชนเกาะลันตา 

พ.ศ. 2541 - 2547 นักพัฒนาชุมชน  
กลุ�มปฏิบัตงิานคนจนเมือง (COPA) 

โทรศัพท+ 081-483-4974 

อีเมล+ nok_aar@hotmail.com 



 
 

อุบัติเหตุทางถนน วัฒนธรรมราชการ กับงานประเพณ ี

พัทยา งามหอม 
 

บทคัดย6อ 
งานวิจัยชิ้นนี้เปVนการศึกษาป6ญหา อุปสรรคที่ทําให0การขับเคลื่อนแนวทางการปOองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนไม�ประสบผลสําเร็จตามเปOาหมาย โดยมุ�งทําความเข0าใจวัฒนธรรม
การทํางานของเจ0าหน0าที่ผู0ปฏิบัติงานในระบบราชการ และกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
ที่อาศัยทฤษฎีความรู0ทางวิทยาศาสตร+การแพทย+ ซึ่งมุ�งเน0นการแก0ป6ญหาที่เปVนรูปธรรม 
เพื่อให0ความรู0 และกระตุ0นจิตสํานึก โดยขาดการศึกษาเชิงลึก และการมองสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุภายใต0มุมมองทางสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทํางานของเจ0าหน0าที่ 
ที่ส�งผลต�อการออกแบบแผนงานด0านสุขภาพเพื่อปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

การวิจัยชิ้นนี้ใช0ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลโดยการสังเกตแบบมีส�วนร�วม  
และการสัมภาษณ+เชิงลึกจากผู0ให0ข0อมูล ทั้งในส�วนของเจ0าหน0าที่ในหน�วยงานที่เกี่ยวข0อง และ
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 20 คน รวมทั้งการสืบค0นเอกสารวิชาการการศึกษาที่ผ�านมา  
ผลการศึกษาพบว�า ระบบราชการสร0างวัฒนธรรมการบูรณาการเทียม มีการสร0างภาพผ�าน
พิธีกรรมเชิงสัญลักษณ+ โดยการดําเนินงานจริงยังแยกส�วนตามข0อสั่งการ ทําให0ขาดการ
วิเคราะห+การวางแผนงาน และการสร0างแนวทางการทํางานจากหลากหลายมุมมอง ตลอดจน
ระบบราชการยึดติดการรายงานเปVนสําคัญ ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
ที่ขาดความเหมาะสม ทําให0มีการสร0างวัฒนธรรมการรายงานที่ไม�เปVนจริง เพื่อความอยู�รอด
ของผู0ปฏิบัติงานและหน�วยงาน และระบบราชการยึดติดกับการสื่อสารในแนวดิ่ง จนเกิด
วัฒนธรรมการรอข0อสั่งการ และไม�เท�าทันการเปลี่ยนแปลงทางด0านสังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ประเพณีต�างๆ ส�งผลต�อการทํางานอุบัติเหตุทางถนนที่ไม�ลดลงตามเปOาหมายที่ตั้งไว0 

 
 

พัทยา งามหอม 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
งานอุบัตเิหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศนียบัตรการศึกษาต�อเนื่อง  
สาขาพยาบาลศาสตร+ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู0ปBวยบาดเจ็บ  

พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร+   
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2560 - ป6จจุบัน ผู0ช�วยเลขานุการ Service Plan  
สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน จังหวัดยโสธร และเครือข�ายบริการที่ 10   

พ.ศ. 2559 พยาบาลผู0ประสานงานด0านการบาดเจ็บ  
ประจําศูนย+บริหารงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร 

พ.ศ. 2557 เลขานุการ Service Plan สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลยโสธร 

พ.ศ. 2539 พยาบาลวิชาชีพประจํางานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลยโสธร 

โทรศัพท+ 098-480-0191 

อีเมล+ tayawat2013@gmail.com 



 
 

ทัศนคติและท6าทีปฏิบัติของชุมชนต6อการใช,รถจักรยานยนต9ของเด็กและเยาวชนในชุมชน 

ดารารัตน+ ช0างด0วง  
 

บทคัดย6อ 
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาทัศนคติและท�าทีปฏิบัติของชุมชนต�อการใช0รถจักรยานยนต+ 

ของเด็กและเยาวชนในชุมชน และศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการต�อความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน
ของกลุ�มเสี่ยง ได0แก� การประเมินลําดับชั้นของความเสี่ยง (Hierarchies of risk) วิธีการลด
อันตราย (Harm reduction) การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ (Health risks) และความเสี่ยง
ทางสังคม (Social risks) โดยมุ�งตอบคําถามว�าชุมชนมีมุมมองและท�าทีปฏิบัติต�อการ
ใช0รถจักรยานยนต+ของเด็กและเยาวชนในชุมชนอย�างไร การให0ความหมายของคนในชุมชน
ถึงนิยามความเปVนเด็ก ผู0ใหญ� ที่พร0อมจะใช0รถจักรยานยนต+ และบทบาทของชุมชนต�อการ
จัดการป6ญหาการใช0รถจักรยานยนต+ของเด็กและเยาวชน เก็บข0อมูลด0วยวิธีการสัมภาษณ+ 
เชิงลึกกลุ�มคนในชุมชน ได0แก� ผู0นําชุมชน ครู ผู0ปกครอง ประชาชนทั่วไป จํานวน 17 คน  
ในประเด็นความคิด มุมมอง และการแสดงออกต�อความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคมและความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดการปOองกันและลดผลกระทบจากการมีพฤติกรรม
เสี่ยงจากการใช0รถจักรยานยนต+ของเด็กและเยาวชนในชีวิตประจําวัน และการสังเกตการณ+
แบบไม�มีส�วนร�วม โดยสังเกตพฤติกรรมคนในชุมชนและท�าทีปฏิบัติเมื่อเห็นเด็กในชุมชนขับขี่
รถจักรยานยนต+ และสถานการณ+ที่คนในชุมชนคัดค0านหรือสนับสนุนการขับขี่รถจักรยานยนต+
ของเด็กในชุมชน 

งานวิจัยพบว�า คนในชุมชนไม�ได0เพิกเฉยต�อป6ญหาเด็กขี่รถจักรยานยนต+ แต�มีมุมมอง
หรือการให0ความหมายถึงความเปVนเด็ก ผู0ใหญ� ที่พร0อมจะใช0มอเตอร+ไซค+แตกต�างจากมุมมอง
ของคนทํางานด0านอุบัติเหตุ ในชุมชนมีเทคนิควิธีการลดอันตรายเฉพาะตัวที่ถูกถ�ายทอดจาก
ผู0ใหญ�สู�เด็ก และชุมชนมีการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและความเสี่ยงทางสังคมก�อน 
มีปฏิบัติการต�อการใช0รถจักรยานยนต+ของเด็กในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปVนความรู0ที่สามารถ
ยกระดับมาสู�การจัดการป6ญหาเด็กขี่มอเตอร+ไซค+ได0 

 
 

ดารารัตน9 ช,างด,วง 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นักวชิาการแผนเยาวชนกับความปลอดภัยทางถนน 
ศูนย+วชิาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย  

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ 

พ.ศ. 2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา 
คณะมนุษยศาสตร+และสงัคมศาสตร+มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2557 - ป6จจุบัน นักวชิาการแผนเยาวชนกับความปลอดภัย
ทางถนนศูนย+วชิาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 

พ.ศ. 2556 - 2557 เจ0าหน0าที่ประสานงานและพนักงานสัมภาษณ+
โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) และ
การวัดน้ําหนัก อรรถประโยชน+ในประชากรไทย มูลนิธิเพื่อการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด0านสุขภาพ (HITAP) กระทรวง
สาธารณสุข 

พ.ศ. 2556 (มกราคม - พฤษภาคม) พนักงานสมัภาษณ+ 
โครงการศึกษาผลของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ 
ในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ศูนย+วิจัยป6ญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2554 - 2555 เจ0าหน0าที่บริหารงานโครงการ CSR  
บริษัทรักลูกกรุ[ป 

พ.ศ. 2553 - 2554 หัวหน0าการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบรุี 

โทรศัพท+ 086-831-1057 

อีเมล+ dararat@roadsafetythai.org 



 
 

ทําไมวัยรุ6นไม6สวมหมวกกันน็อก 

ฌณาธิปว+ ศิริภัคกุลวัฒน+ 
 

บทคัดย6อ 
การวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค+เพื่อศึกษาป6จจัยด0านสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ 

ทัศนคติที่ส�งผลต�อพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อก การให0ความหมายต�อการสวมหมวกกันน็อก 
และกาละ เทศะของการสวมหมวกกันน็อกของวัยรุ�นขณะขับขี่รถจักรยานยนต+ โดยมีคําถาม
วิจัยหลักคือ ทําไมวัยรุ�นไม�สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต+ และกาละ เทศะไหน
ที่วัยรุ�นสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต+ เก็บข0อมูลภาคสนามด0วยการสัมภาษณ+
เชิงลึกกลุ�มวัยรุ�น อายุตั้งแต� 15 - 25 ป� ในเขตอําเภออุบลรัตน+ จังหวัดขอนแก�น จํานวน 7 คน 
และวิเคราะห+ข0อมูลเชิงเนื้อหาผ�านแนวคิดทฤษฎี ข0อค0นพบสําคัญคือ 1) การให0ความหมาย
ของความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต+ไม�มีความเกี่ยวข0องกับการไม�สวม
หมวกกันน็อก แต�วัยรุ�นคิดว�าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาท ขับด0วยความเร็ว การเมา หรือ
เกิดจากคนและสัตว+ที่กีดขวางทางกะทันหัน ในทางกลับกัน วัยรุ�นกลุ�มนี้มองว�าการสวมหมวก
กันน็อก อาจเปVนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได0 เพราะหมวกกันน็อกไม�ได0มาตรฐาน ป�ดบัง
การมองเห็นหรือการได0ยิน 2) กาละ เทศะ ที่มีผลต�อการตัดสินใจสวมหมวกกันน็อกของวัยรุ�น 
ได0แก� การขับขี่รถจักรยานยนต+บนถนนสายหลักหรือเดินทางไกลออกนอกหมู�บ0านตั้งแต� 10 
กิโลเมตรขึ้นไป และการขับขี่รถจักรยานยนต+เข0าไปในพื้นที่เคร�งครัด เช�น สถานที่ราชการ 
โรงงาน เปVนต0น  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ฌณาธิปว9 ศิริภัคกุลวัฒน9 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
หน�วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแก�น 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2554 พยาบาลสาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

พ.ศ. 2542 พยาบาลศาตรบัณฑิต  
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนพีุทธชนิราช 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2542 - ป6จจุบัน พยาบาลวชิาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแก�น 

พ.ศ. 2536 - 2540 พยาบาลเทคนิค แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแก�น 

พ.ศ. 2535 - 2536 พยาบาลเทคนิค แผนกผู0ปBวยใน  
โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแก�น 

ผลงานวชิาการ - การจัดระบบบริการการแพทย+ฉุกเฉิน โดยการมีส�วนร�วมของ
ชุมชน เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบรัตน+ จังหวัดขอนแก�น 

- การเฝOาระวงัภาวะเจ็บปBวยฉุกเฉินโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน ตําบลบ0านดง อําเภออุบลรัตน+ 
จังหวัดขอนแก�น  

โทรศัพท+ 099-247-8798 

อีเมล+ schanatipf@gmail.com 



 
 

ความเสี่ยงและความปลอดภัย: การโดยสารรถตู,สาธารณะ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

       อมราพร สุรการ 

 
บทคัดย6อ 

 การศึกษาครั้งนี้มุ �งทําความเข0าใจถึงการรับรู0อันตรายและความเสี่ยง โดยศึกษาถึง
เงื่อนไขที่มีต�อการรับรู0อันตรายและความเสี่ยงของคนขับรถตู0และผู0โดยสารรถตู0สาธารณะ  
โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนการศึกษาตามแนวคิดเชิงชาติพันธุ +วรรณา 
(Ethnography Research) เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส�วนร�วม
จากคนขับรถตู0สาธารณะ ผู0โดยสารรถตู0สาธารณะ นายท�ารถ เจ0าของคิวรถตู0โดยสารสาธารณะ
จํานวน 12 คน และวิเคราะห+ข0อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว�า เงื่อนไขและการรับรู0ต�อ
อันตรายและความเสี ่ยงของคนขับรถตู0และผู 0โดยสารรถตู 0สาธารณะ ประกอบด0วย  
1) อันตรายที่เกิดจากรถตู0มีอยู�จริง อันเนื่องมาจากระบบโครงสร0างของรถตู0ที่ไม�เหมาะกับ 
การใช0โดยสารและจากการรับรู0ภาพลักษณ+จากสัญญะว�ารถตู0มีความอันตราย 2) ความคุ0นเคย
ของคนขับต�อความเสี่ยงที่ให0ความสําคัญต�อความเสี่ยงทางสังคมมากกว�าความเสี่ยงทาง
สุขภาพ 3) ความคุ0นเคยของผู0โดยสารต�อความเสี่ยงในเชิงวัฒนธรรมของความเปVนคนไทย 
เช�น ไม�กล0าบอกสิ่งที่ถูกต0อง ไม�รักษากฎระเบียบ การกลัวต�ออํานาจ และ 4) รัฐบาลไม�ให0
ความสําคัญกับการเดินทางของคนที่อยู�ในเขตปริมณฑลและการไม�บังคับกฎหมายอย�าง
แท0จริง 

 
 

อมราพร สุรการ 
 

ที่ทํางานปCจจุบัน อาจารย+ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2555 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร+ประยกุต+ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร+ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2545 การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2534 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2548 - ป6จจุบัน อาจารย+ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2544 - 2558 อาจารย+ประจําคณะพยาบาลศาสตร+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2540 - 2543 อาจารย+ประจําพณิชยการสุโขทัย 
พ.ศ. 2534 - 2540 พยาบาลประจําโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ความไม6เป8นธรรมทางสงัคมสู6ภาวะอันตรายบนท,องถนน:  
กรณีศึกษารถตู,โดยสารสาธารณะ 

วฒักานต+ ลาภสาร  
 

บทคัดย6อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะความบีบคั้นกดดันจากความไม�เปVนธรรมทางสังคมที่เกิดกับ 
ผู0ขับขี่และผู0โดยสารรถตู0โดยสารสาธารณะ เพื่อมุ�งตอบคําถามว�าความไม�เปVนธรรมทางสังคม
ลักษณะใดบ0างที่บีบคั้นกดดันผู0ขับขี่และผู0โดยสารรถตู0โดยสารสาธารณะ และส�งผลให0เกิด
ความขาดพร�องหรือความไม�พร0อมที่จะมีพฤติกรรมการใช0รถใช0ถนนอย�างปลอดภัยอย�างไร
บ0าง โดยการเก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตการณ+แบบไม�มีส�วนร�วม จากผู0ให0ข0อมูล
จํานวน 36 คน พบว�า ผู0ขับขี่และผู0โดยสารรถตู0โดยสารสาธารณะถูกบีบคั้นกดดันจากความ 
ไม�เปVนธรรมทางสังคม ดังนี้ 1) ขาดการจัดสรรสิทธิและผลประโยชน+ด0านความปลอดภัยให0แก�
สมาชิกในสังคมอย�างเหมาะสมและเท�าเทียม 2) ขาดการถ�วงดุลคุณค�า ความต0องการ
ผลประโยชน+ข0อได0เปรียบต�างๆ ของสมาชิกให0เกิดความเหมาะสม 3) ขาดโอกาสทางสังคมที่
เท�าเทียมกัน โดยไม�ยึดติดกับความแตกต�างทุกรูปแบบที่จะได0รับความปลอดภัย 4) ขาด
ระบบหนุนเสริมผู0ที่ขาดพร�อง ผู0ที่ไม�พร0อมให0มีความเท�าเทียมทางสังคมที่จะได0รับความ
ปลอดภัย 
 โดยลักษณะความไม�เปVนธรรมทางสังคมดังกล�าวข0างต0น เปVนผลมาจากแรงบีบคั้น
กดดันจากโครงสร0างทางสังคมที่ประกอบสร0างขึ้น 7 โครงสร0าง ได0แก� โครงสร0างการคุ0มครอง
ทางสังคม โครงสร0างระบบการศึกษา โครงสร0างการบริหารจัดการภาครัฐ โครงสร0างการขัดเกลา
ของสังคม โครงสร0างบรรทัดฐานของสังคม โครงสร0างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
โครงสร0างการกีดกันทางสังคม 

 
 

วัฒกานต9 ลาภสาร 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นักวเิคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ กองบูรณาการ 
ความปลอดภัยทางถนน กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  
คณะสิ่งแวดล0อมและทรัพยากรศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2552 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

พ.ศ. 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2559 - ป6จจุบัน นักวเิคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ 
กองบูรณาการความปลอดภัย ทางถนน  
กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2558 - 2559 นักวเิคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักงานปOองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 

พ.ศ. 2553 - 2558 นักวเิคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักงานปOองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2549 - 2553 นักวเิคราะห+นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานปOองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 

พ.ศ. 2547 - 2549 เจ0าหน0าที่วเิคราะห+นโยบายและแผน 5 
สํานักงานปOองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 2545 - 2547 นายช�างโยธา 5  
ศูนย+ปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร 

พ.ศ. 2532 - 2545 นายช�างโยธา 2  
ศูนย+ปฏิบัติการเร�งรัดพัฒนาชนบท เขต 6 ขอนแก�น  

โทรศัพท+ 095-515-6902    

อีเมล+ Dr.wattakan@gmail.com 



 
 

ตัวตน อัตลักษณ9 และการให,ความหมายต6อการบาดเจ็บซ้ํา 
จากการขี่มอเตอร9ไซค9ล,มซ้ําในวัยรุ6นชาย 

สมเกียรติ ศรประสิทธิ ์
 

บทคัดย6อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการให0นิยามความหมายต�อการ “ล0มซ้ํา” จากการขี่มอเตอร+ไซค+  
ของวัยรุ�นกลุ�มหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อต0องการตอบคําถามว�า พวกเขามีมุมมองอย�างไร
ต�อการเกิดอุบัติเหตุจากการขี่มอเตอร+ไซค+บ�อยครั้ง และมีวิธีการปOองกันหรือ “ลดอันตราย” 
(Harm reduction) จากการเกิดอุบัติเหตุดังกล�าวอย�างไรบ0าง การวิจัยนี้เปVนการวิจัย 
เชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วมจากวัยรุ�นชายจํานวน  
6 คน ที่อาศัยในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปVนระยะเวลาประมาณ  
6 เดือน จากการศึกษาพบว�า วัยรุ�นมองว�าการ “ล0มซ้ํา” จากการขี่มอเตอร+ไซค+เปVนเรื่องปกติ 
ที่เกิดขึ้นได0ในหมู�เด็กผู0ชาย มีการจําแนกประเภทการล0มซ้ําออกเปVน 2 ประเภท คือ 1) การล0ม
แบบสมเหตุสมผล หรือมีสาเหตุการล0มที่เข0าใจได0 และ 2) การล0มแบบไม�สมเหตุสมผล หรือ
การล0มที่ไม�น�าจะเกิดขึ้นได0 โดยการล0มแต�ละประเภทจะก�อให0เกิด “อัตลักษณ+ทางสังคม” 
ของผู0ล0มที่แตกต�างกันไป ซึ่งจะส�งผลให0เพื่อนในกลุ�มมีมุมมอง ความคาดหวัง และการปฏิบัติ 
ต�อคนๆ นั้นแตกต�างไปด0วย นอกจากนี้ ยังพบว�า วัยรุ�นกลุ�มนี้ยังมีวิถีปฏิบัติในการปOองกันการ
ล0มซ้ําและการลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุที่ถ�ายทอดและส�งต�อกันภายในกลุ�มด0วย เช�น 
วิธีการแต�งตัวเมื่อต0องขี่มอเตอร+ไซค+ ท�าทางที่ต0องทําเมื่อเกิดการล0มมอเตอร+ไซค+ เปVนต0น     
 

 
 

สมเกียรติ ศรประสิทธิ ์
 

ที่ทํางานปCจจุบัน อาจารย+ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2559 กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2534 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2531 ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย วิทยาลัยสาธารณสุขภาคเหนือ พิษณุโลก 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2546 - ป6จจุบัน อาจารย+ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2540 - 2545 นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. 2531 - 2539 นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครสวรรค+ 

ผลงานวิชาการ 
Sornprasit S., (2010). Epidemiology and solution of public health problems  
   district, Journal of nursing and health sciences. Volume 4; Number 1: January -  
   April 2010; 14 - 22. 
Pandii W., Pariyanonda S. and Sornprasit S., (2003). Epidemiology of Opisthorchiasis    
   in Nakhonsawan. TJN, 52 (2): 112 - 121. 
Limthongkul S. andSornprasit S., (2000). Diphtheria Outbreak in Phitsanulok  
   Province, July 26 – 28, 1999, Monthly Epidemiology Surveillance Report.    
   Volume 31; Number 8: August 2001; 253 - 262. 
Sornprasit S., (1999). Suspected Yaws Outbreak at Bangrakum district, Phitsanulok,  
   1999, Monthly Epidemiology Surveillance Report. Volume 30; Number 5:  
   May1999; 113 – 137. 
Sornprasit S., (1999). Investigation of R/O Rabies at Nurnmaprang district,  
   Phitsanulok, 1999, Monthly Epidemiology Surveillance Report of Northern  
   Region. Volume 9; Number 8: August 1999; 4 - 7. 
Sornprasit S., (1998). Investigation of Severe Diarrhea at Wadbost district,  
   Phitsanulok, 1999, Monthly Epidemiology Surveillance Report of Northern     
   Region. Volume 8; Number 9: September 1998; 4 - 7. 

โทรศัพท9 081-888-0556 อีเมล9  somkiats@nu.ac.th 



 
 

ประสบการณ9ทางอารมณ9 ความทรงจาํ และผัสสะของผู,ใช,ฝNOนมาเป8นระยะเวลานาน 

พิลาสินี วงษ+นุช 
 

บทคัดย6อ 
 การศึกษาชิ้นนี้ศึกษาประสบการณ+การของผู0ใช0ฝ�XนมาเปVนระยะเวลานาน เพื่อมุ�งตอบ
คําถามว�า ทําไมผู0ใช0ฝ�Xนจึงไม�สามารถเลิกใช0ฝ�Xนได0 ทั้งที่พยายามเลิกมาตลอดในระยะเวลา 20 ป� 
ทั้งการพยายามเลิกด0วยตัวเองคนละอย�างน0อย 10 - 15 ครั้ง และการเข0ารับการบําบัด 
ในสถานพยาบาลคนละไม�ต่ํากว�า 5 - 6 ครั้ง โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการ
สัมภาษณ+ประวัติชีวิตและเรื่องเล�าเกี่ยวกับ “ฝ�Xน” และ “ช�วงเวลาขณะใช0ฝ�Xน” จากชายชาว
อาข�า อายุระหว�าง 55 - 65 ป� จํานวน 6 ราย โดยทุกคนมีประสบการณ+การใช0ฝ�Xนมาอย�างน0อย 
25 ป� จากการศึกษาพบว�า การติดฝ�Xนอาจไม�ได0มีสาเหตุจากสมองติดยา เปVนผู0ที่มีความเสื่อม
ทางศีลธรรม มีบุคลิกภาพบกพร�อง มีจิตใจอ�อนแอ หรือการมีบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง ตามชุด
คําอธิบายกระแสหลักแต�เพียงอย�างเดียว แต�ยังเปVนรูปแบบความสัมพันธ+หรือประสบการณ+
แบบหนึ่งของมนุษย+ ที่มีการเชื่อมโยงระหว�างร�างกาย อารมณ+ และผัสสะที่มีต�อการใช0ฝ�Xน 
หลอมรวมเปVนพลังของความทรงจํา ความคิดถึง ความอาลัยที่มีต�อฝ�Xนจนไม�สามารถตัดได0 

 
 

พิลาสินี วงษ9นุช 
 

ที่ทํางานปCจจุบัน อาจารย+ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม�ฟOาหลวง 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร+ มหาวทิยาลัยเชียงใหม�  
พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาคลนิิก ภาควชิาจิตวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2550 - ป6จจุบัน อาจารย+ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม�ฟOาหลวง 

ผลงานวิชาการ 
Tawatchai Apidechkul, Pilasinee Wongnuch, Siriyaporn Sittisarn and Thapakorn   
   Ruanjai, Health Situation of Akha Hill Tribe in Chiang RaiProvince, Thailand,  
   Journal of Public Health and Development: 14 (1) January-April 2016. 
ฐาปกรณ+ เรือนใจ, ณัฐวรินทร+ กฤติยาภิชาตกุล, พิลาสนิี วงษ+นชุ, ววิัฒน+ แก0วดวงเล็ก.  
   ความชุกและป6จจัยที่มีความสมัพันธ+กับภาวะซึมเศร0าของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร+  
   สํานักวิชาวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม�ฟOาหลวง, ลําปางเวชสาร: 37 (2)  
   มกราคม - มิถุนายน 2559.  
Adelowo Adeleke, Tawatchai Apidechkul, Phitsanuruk Kanthawee, Yanasinee Suma,  
   PilasineeWongnuch. (2017). Contributing Factors and Impacts of Open  
   Burning in Thailand: Perspectives from Farmers in Chiang Rai Province,  
   Thailand. Journal of Health Research. 31 (2), 159-167. 
Chadaporn Inta, Tawatchai Apidechkul, Siriyaporn Sittisarn, Pilasinee Wongnuch,  
   Pussadee Laor, Yanasinee Suma, Korakot Chansareewittaya. (2017). Factors  
   associated with hand foot mouth disease among children in day care center,  
   Chiang Rai, Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 7 (7), 930-934. 

โทรศัพท9 063-783-9555 อีเมล9  pilasinee.won@mfu.ac.th 

 

 



 
 

โลกของเวลาว6าง: การนิยามความหมายเวลาของผู,ใช,เมทแอมเฟตามีน 

 ชัยมงคล โชตวิฒันตระกูล 
 

บทคัดย6อ 
 

 งานวิจัยนี้เปVนการศึกษามุมมองของนักศึกษาผู0ใช0เมทแอมเฟตามีนต�อสิ่งที่เรียกว�า 
“เวลาว�าง” เพื่อมุ�งตอบคําถามว�า นิยาม “เวลาว�าง” ของนักศึกษาเหล�านี้คืออะไร แตกต�าง
จากมหาวิทยาลัยหรือไม� อย�างไร โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+
และสังเกตการณ+อย�างไม�มีส�วนร�วม ในชีวิตประจําวันของนักศึกษาผู0ใช0เมทแอมเฟตามีนของ
มหาวิทยาลัยแห�งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 คน ในระยะเวลาประมาณ 5 เดือน 
จากการวิจัยพบว�า สําหรับมหาวิทยาลัยแล0ว “เวลาว�าง” ของนักศึกษา คือช�วงเวลาที่ต0อง
กํากับควบคุมอย�างยิ่ง เพราะจะทําให0นักศึกษาใช0ไปอย�างไม�เปVนประโยชน+ และส�วนหนึ่งใช0ไป
เพื่อเสพยาเสพติด จึงมีนโยบายการกํากับควบคุมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ในหลายระดับ อย�างไรก็ตาม ในมุมมองของนักศึกษาผู0ใช0เมทแอมเฟตามีนแล0ว นโยบาย 
ที่มุ�งจัดการเวลาว�างของนักศึกษาเพื่อปOองกันไม�ให0ไปใช0ยาเสพติดนั้น กลับเปVนสิ่งที่มาจํากัด
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต�ละคนแทน นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบด0วยว�า ในหลาย
กรณี นักศึกษาผู0ใช0เมทแอมเฟตามีนกลับใช0เมทแอมเฟตามีนมาช�วยในการบริหารจัดการเวลา
ในชีวิตประจําวันของตนให0เกิดประสิทธิภาพด0วย 
 

 
 

ชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะสังคมศาสตร+ มหาวทิยาลัยเชียงใหม� 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2560 - ป6จจุบัน นักวชิาการศึกษา  
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

พ.ศ. 2557 - 2559 ผู0ปฏบิัติงานบริหาร  
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

พ.ศ. 2556 - 2557 นักวชิาการศึกษา  
สถาบันภาษา ศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พ.ศ. 2555 - 2556 ผู0ช�วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โทรศัพท+ 087-040-4542 

อีเมล+ Chaimongkol@snru.ac.th 



 
 

พฤติกรรมการใช,ยาแก,ไอของกลุ6มวัยรุ6นมุสลมิในมติิทางสังคมวัฒนธรรม จังหวัดยะลา 
ยา ยาเสพติด อาหาร: ความหมายที่หลากหลาย (และไหลลื่น) ของ “ยาแก,ไอ” ในสังคมมสุลมิ 

สัญญา ยือราน 

 
บทคัดย6อ 

งานวิจัยนี้เปVนการศึกษามุมมองของวัยรุ�นมุสลิมต�อการใช0ยาแก0ไอในจุดประสงค+อื่น 
ที่ไม�ใช�การใช0เพื่อการรักษาอาการเจ็บปBวย เพื่อมุ�งตอบคําถามว�า นิยามความหมายของ  
“ยาแก0ไอ” ในมุมมองของพวกเขาคืออะไร การวิจัยนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข0อมูลด0วยวิธีการสัมภาษณ+วัยรุ�นอายุ 20 - 25 ป� ที่อาศัยอยู�ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา จํานวน 11 คน และผู0ทรงคุณวุฒิด0านเด็กและเยาวชน จํานวน 1 คน ระหว�างเดือน 
พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2560 จากการศึกษาพบว�า พวกเขามีนิยามความหมายของยาแก0ไอ 
ที่หลากหลายและไหลลื่นไปตามบริบท ในบางช�วงเวลา วัยรุ�นมุสลิมกลุ�มนี้ก็เห็นว�ายาแก0ไอ 
คือ “ยาเสพติด” โดยตัวมันเอง ซึ่งให0โทษกับร�างกายได0หากใช0ไม�ถูกต0องตามคําแนะนําของ
เภสัชกร บางช�วงเวลาพวกเขามองว�าเปVน “เครื่องปรุงรส” ที่ช�วยให0น้ํากระท�อมสามารถดื่มได0
อย�างคล�องคอ ไม�มีรสขมจนเกินไป และในบางช�วงเวลา ก็มองว�ามันเปVน “ยา” ช�วยแก0ป6ญหา
สุขภาพของตัวเองอย�างการนอนไม�หลับได0      

 
 

สัญญา ยือราน 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน เภสชักรชํานาญการ สํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดล0อม 
เทศบาลนครยะลา จังหวดัยะลา 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2558 - ป6จจุบัน สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต  
สาขาสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2558 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร หาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ 

พ.ศ. 2550 เภสัชศาสตรบัณฑิต  
สาขาเภสัชศาสตร+ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

พ.ศ. 2544 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขารัฐประศาสนศาสตร+ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2557 - ป6จจุบัน เภสชักรชํานาญการ  
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

พ.ศ. 2551 - 2556 เภสชักรปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลรามนั จังหวดัยะลา 

ผลงานวชิาการ - การพัฒนาระบบการบริหารคลังเวชภัณฑ+หน�วยบริการปฐมภมูิ 
เครือข�ายสุขภาพ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  

- คุณภาพของการเก็บรักษายาต0านวัณโรคที่บ0านของผู0ปBวย 

โทรศัพท+ 089-870-5625 

อีเมล+ yam_sanya@hotmail.com 



 
 

จากผู,ใช,ยา....สู6อาสาสมคัรเพื่อนช6วยเพื่อน 

ลาวัลย+ เวชอภิกุล 
 

บทคัดย6อ 
งานว ิจ ัยนี ้เป Vนการศึกษาประสบการณ+ช ีว ิตของผู 0ใช 0ยาเสพติดที ่ปฏ ิบ ัต ิงาน 

เปVนอาสาสมัครในองค+กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดูแลสุขภาพผู0ใช0ยาเสพติด โดยการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ใช0วิธีเก็บข0อมูลด0วยการลงพื้นที่สัมภาษณ+และสังเกตการทํางานของอาสาสมัคร 
จํานวน 5 คน ซึ่งปฏิบัติงานมามากกว�า 2 ป� ร�วมกับการสัมภาษณ+ผู0ร�วมงานกับอาสาสมัคร 
จํานวน 5 คน เพื่อตอบคําถามว�า นิยามและความคาดหวังต�อการเปVน “อาสาสมัคร”  
ในมุมมองของพวกเขาเปVนอย�างไร จากการศึกษาพบว�า อาสาสมัครเหล�านี้เข0ามาทํางาน
เพราะเคยประสบกับเหตุการณ+การเจ็บปBวยล0มตายของเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เกิดจาก
การใช0ยาเสพติด ประกอบกับการได0เห็นการทํางานของเจ0าหน0าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
อยู�ก�อน จึงตัดสินใจสมัครเข0ามาทํางาน  สําหรับพวกเขาแล0ว “งานอาสาสมัคร” มีค�ามากกว�า
แค�การทํางานเพื่อรับเงินเดือน แต�หมายถึงโอกาสในการเรียนรู0และพัฒนาตนเองในด0านต�างๆ 
โดยเฉพาะการเสริมสร0างคุณค�าในตนเอง และคุณค�าในการที่ได0ทํางานช�วยเหลือเพื่อนผู0ใช0ยา
ด0วยกัน ซึ่งคุณค�านี้เองที่เปVนแรงผลักดันสําคัญให0พวกเขาเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ลดการใช0ยาเสพติดของตัวเองลงได0 อย�างไรก็ตาม “เงินเดือน” ก็ยังเปVนสิ่งจําเปVนสําหรับพวก
เขา เพราะเปVนแหล�งรายได0สําคัญในการดํารงชีวิต ต�างไปจากนิยามการเปVนอาสาสมัคร
โดยทั่วไปซึ่งมักโยงกับการเปVนจิตอาสาที่ไม�หวังผลตอบแทน  
 

 
 

ลาวัลย9 เวชอภิกุล 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นักวิจัยอิสระ 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2560 - ป6จจุบัน ครุศาสตร+ดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
คณะครุศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2551 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม� 

พ.ศ. 2544 เศรษฐศาสตร+บัณฑิต 
คณะเศรษฐศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

ประวัติการทํางาน มิถุนายน - ตุลาคม 2555 นักวชิาการอิสระ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา 
งานควบคุมโรคเอดส+ วัณโรค และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ+  

พ.ศ. 2554 - 2555 Project Coordinator  
มูลนิธิพฒันาเครือข�ายเอดส+ (AIDSNet) 

พ.ศ. 2548 - 2554 Executive Assistant / LEARN TEAM 
Facilitator องค+กร The Constellation (for AIDS/Life 
Competence) 

พ.ศ. 2544 - 2548 Area Coordinator  
บริษัท TA ORANGE CO., LTD. (TRUE MOVE) 

โทรศัพท+ 089-105-3164 

อีเมล+ vlawan@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

ความทุกข9ของสตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติด 

ฮัสณาฐ+ โต[ะพา 
 

บทคัดย6อ 
การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค+เพื่อศึกษาความทุกข+ของสตรีไทยมุสลิม 

ที่สามีติดสารเสพติด การเผชิญความทุกข+ของสตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติด และ
รากฐานทางสังคมที่ส�งผลให0สตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติดมีความทุกข+ ผู0ให0ข0อมูลเปVน
สตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติดจํานวน 12 คน และผู0เกี่ยวข0องจํานวน 12 คน เก็บข0อมูล
โดยการสัมภาษณ+เชิงลึก การสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม และการบันทึกภาคสนาม วิเคราะห+
ข0อมูลโดยใช0หลักการวิเคราะห+ของแวนมาเนน (Van Manen, 1990) ผลการศึกษาพบว�า 1) 
ความทุกข+ของสตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติด ได0แก� การเลี้ยงดูและการศึกษาของบุตร 
อาชีพและค�าใช0จ�ายของครอบครัว และการดําเนินชีวิตอยู�ในภาวะที่สามีติดสารเสพติด ซึ่ง
ส�งผลให0เกิดความทุกข+ด0านร�างกาย จิตใจ และสังคม 2) การจัดการความทุกข+ของสตรีไทย
มุสลิมที่สามีติดสารเสพติด ได0แก� การใช0ศาสนบําบัด เช�น การละหมาด การใช0หลัก 
คําสอนของศาสนา ความอดทน และการยอมจํานนต�อบททดสอบของพระเจ0า เปVนต0น  
การผ�อนคลายความเครียดด0วยตนเอง เช�น การเล�นกีฬา สันทนาการ การระบายความทุกข+
บนสื่อสังคมออนไลน+ เปVนต0น และการมีแหล�งสนับสนุนทางสังคม เช�น การระบายความรู0สึก
แก�บุคคลที่ไว0วางใจและการไปรับบริการปรึกษาจากหน�วยงานราชการ 3) รากฐานทางสังคม
ที่ส�งผลให0สตรีไทยมุสลิมที่สามีติดยาเสพติดมีความทุกข+ ได0แก� การตีตราเพศสภาพของสังคม
ที่ผู0ชายเปVนใหญ�และความทุกข+เชิงสังคม (ฮูกมปากัต) และโครงสร0างครอบครัวและชุมชน 
ที่อ�อนแอ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฮัสณาฐ9 โตQะพา 
ที่ทํางานปCจจุบัน  
อาจารย+ประจําคณะพยาบาลศาสตร+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยาเขตป6ตตาน ี
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2549 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+  
พ.ศ. 2542 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
การพยาบาลละผดุงครรภ+ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2554 - ป6จจุบัน อาจารย+ประจําคณะพยาบาลศาสตร+  
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร+ วทิยาเขตป6ตตาน ี
พ.ศ. 2542 - 2553 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ�มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน 
โรงพยาบาลมายอ จังหวดัป6ตตานี 

ผลงานวิชาการ 
Hasna Tohpa, Ploenpit Thaniwattananon, Umpiporn Kautrakoon, (29-30    
   November 2012). Music  as  a Multi-cultural Innovation for Peace in the Unrest   
   Area, Southern Thailand, Proceeding in the International conference on  
   qualitative research in nursing and health, Adventures in qualitative research:   
   Transversing with trustworthiness towards evidence-based practice, Manila:  
   Bayleaf Hotel. 
Ploenpit Thaniwattananon, Umpiporn Kautrakoon, & Hasna Tohpa, (18-20  
   October 2012), A study of the implementing of an integrated approach to  
   rights-based planning and actions for children model: a case study in an unrest  
   area, southern Thailand, Proceeding in Kunming International Nursing  
   Conference, China. 
รอฮานิ เจะอาแซ และ ฮสัณาฐ+ โต[ะพา. (2560). อัตราการใช0สารเสพติดและการมีส�วนร�วมของ 
   ประชาชนเพื่อปOองกันการใช0สารเสพติดในชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต0. วารสารสํานัก 
   วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 28(2), 195-207. 

โทรศัพท9 097-354-7191 อีเมล9  hasnatohpa@gmail.com 



 
 

ยากลาย: ความเป8นตัวตน ผัสสะและสุนทรียะ 

สามารถ สุวรรณภักด ี
 

บทคัดย6อ 
งานวิจัยนี้เปVนการศึกษามุมมองของผู0สูบบุหรี่ยาเส0นต�อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ยาเส0น

และการสูบบุหรี่ซอง เพื่อตอบคําถามว�า ทําไมผู0สูบบุหรี่ยาเส0นบางคนจึงเลิกสูบบุหรี่ซองอย�าง
เด็ดขาดและหันมาสูบบุหรี่ยาเส0นแทน ในขณะที่บางคนกลับไม�ได0เลิกสูบบุหรี่ซองอย�างสิ้นเชิง 
แต�สูบสลับไปมาระหว�างบุหรี่ทั้งสองชนิด โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลภาคสนาม
ด0วยการสัมภาษณ+เชิงลึกจากผู0ที่สูบยาเส0นในพื้นที่ลุ�มน้ําคลองกลาย อําเภอท�าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 17 คน จากการศึกษาพบว�า นอกจากป6จจัยทางเศรษฐกิจ เช�น 
ราคายาเส0นถูกกว�าบุหรี่ซอง ยาเส0นหาได0ง�ายกว�าบุหรี่ซองแล0ว ป6จจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ 
ป6จจัยทางการเมืองและสุนทรียศาสตร+ หรือการมีอํานาจในการเลือกและสุนทรียะจากผัสสะ
ที่ได0รับจากยาเส0น ส�วนป6จจัยที่ทําให0คนกลุ�มหนึ่งสูบสลับไปมาระหว�างยาเส0นและบุหรี่ซอง 
แทนที่จะสูบเฉพาะยาเส0นเพียงอย�างเดียวนั้น เปVนเพราะบุหรี่ซองให0อัตลักษณ+ทางสังคมที่
สําคัญต�อหน0าที่การงานแก�พวกเขา แตกต�างไปจากบุหรี่ยาเส0นซึ่งให0อัตลักษณ+ทางสังคมในอีก
ลักษณะหนึ่ง ทําให0พวกเขาเลือกสูบบุหรี่ทั้งสองชนิด สลับไปมาตามเวลาและสถานที่ที่เขาคิดว�า 
“เหมาะสม” ที่จะสูบบุหรี่ชนิดนั้นๆ 

 

 
 

สามารถ สุวรรณภักดี 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ0านหัวคู 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2533 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2557 - ป6จจุบัน นักวชิาการสาธารณสุข  
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ0านหัวคู จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พ.ศ. 2538 - 2549 นักวชิาการสาธารณสุข  
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอทุ�งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2535 - 2538 เจ0าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลงานวชิาการ - การวิจัยเชิงทดลองเรื่อง ความสัมพันธ+ระหว�างระดับน้ําในภาชนะ 
สีของภาชนะและระดบัความสูงของภาชนะ กับ การเกิดลูกน้ํา 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการภาวะเสี่ยงซึมเศร0าด0วย
กระบวนการเรียนรู0สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร0า 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเรื่อง การค0นหาและการ
จัดการจุดวิกฤติของการใช0สารเคมีปราบศัตรูพชืของเกษตรกร
ตําบลสระแก0ว 

- การวิจัยเชิงทดลองเรื่อง ประสิทธผิลการลดเชื้อ Escherichia 
coli ในผักเครื่องเคียงจากการล0างด0วยน้ําบวับก 

- การพัฒนางานประจําสู�งานวิจัยเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่
เหมาะสมในพื้นที่อําเภอท�าศาลา สําหรับผู0ปBวยที่ทําหัตถการที่บ0าน 

โทรศัพท+ 089-867-8371 

อีเมล+ samsam.spk@gmail.com 



 
 

บุหรี่: ประสบการณ9 ผัสสะ การเลิกบุหรี่ 
         ดวงใจ สอนเสนา 

 
บทคัดย6อ 

การวิจัยนี้เปVนการศึกษาประสบการณ+การเลิกบุหรี่ได0ด0วยตัวเองของคนกลุ�มหนึ่ง  
เพื่อมุ�งตอบคําถามว�า ป6จจัยอะไรที่ช�วยให0คนเลิกบุหรี่ได0ด0วยตัวเอง โดยไม�จําเปVนต0องเข0าร�วม
โปรแกรมบําบัดที่สถานบริการสุขภาพจัดให0 การวิจัยนี้เปVนวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วย
การฟ6ง “เรื่องเล�า” (Narrative) ว�าด0วยประสบการณ+การสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ของบุคคล
จํานวน 11 คน อาศัยอยู�ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลปอพาน อําเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาพบว�า ป6จจัยที่ทําให0พวกเขาเลิกบุหรี่ได0ด0วย
ตัวเอง คือ ค�าใช0จ�ายที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาบุหรี่ บุคคลรอบข0างขอร0องให0เลิก การมีโรค
ประจําตัวและการไม�มีภาระที่ต0องรับผิดชอบจนเกิดภาวะเครียดแล0วสูบบุหรี่เหมือนแต�ก�อน 
จึงเกิดการตัดสินใจเลิกบุหรี่ด0วยตนเอง ผู0เลิกบุหรี่ด0วยตัวเองเหล�านี้ยังมีกระบวนการเลิกบุหรี่
ที่คล0ายกัน กล�าวคือ ประการแรก ต0องตั้งใจแน�วแน�ที่จะเลิก บอกครอบครัว คนรอบข0างว�า 
จะเลิกบุหรี่ ประการที่สอง ต0องอดทนต�ออาการอยากยาช�วงแรก ได0แก� อาการหงุดหงิด  
ขี้โมโห ซึมเศร0า ง�วงนอน ประการที่สาม ใช0เทคนิคต�างๆ เช�น ลดจํานวนมวนบุหรี่ หาสิ่ง
ชดเชยมาทดแทนอรรถประโยชน+ที่ได0รับจากบุหรี่ เปVนต0น การเลิกบุหรี่ด0วยตนเองจะทําให0 
ผู0เลิกสูบบุหรี่ เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถเลิกเองได0 จดจําช�วงเวลที่เลิกบุหรี่ได0เปVนอย�างดี  

 
 

ดวงใจ สอนเสนา 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลปอพาน จังหวัดมหาสารคาม 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2549 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

พ.ศ. 2543 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2560 - ป6จจุบัน พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2553 นักวิชาการสาธารณสุข  
ปฏิบัติการในตําแหน�งพยาบาลวชิาชพี 

พ.ศ. 2547 นักวิชาการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2538 เจ0าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

ผลงานวชิาการ - การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู0ปBวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ศูนย+สุขภาพชุมชนปอพาน อําเภอนาเชือก  
จังหวัดมหาสารคาม 

- ชุมชนช�วยคิดครอบครัวช�วยฝ6น สานพลังไร0ควันบหุรี่ บ0านปอพาน 
ตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

- การปOองกันและแก0ป6ญหาการตั้งครรภ+ไม�พร0อมในวัยรุ�นตําบล 
ปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

- ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู0 ลด ละ เลิก บุหรี่ในชมุชน  
ตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท+ 089-861-4356 

อีเมล+ jaaedj@hotmail.com 



 
 

พื้นที่ห,ามสบูบุหรี่: ความหมายและมุมมองของนักสูบในบริบทของชุมชน 

วยุรฉัตร สุบิน                              
 

บทคัดย6อ 
       การวิจัยนี้มุ�งศึกษามุมมองของผู0สูบบุหรี่ที่มีต�อปOายห0ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ  
เพื่อตอบคําถามว�า ทําไมผู0สูบบุหรี่จํานวนหนึ่งจึงสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีปOายห0ามสูบบุหรี่ติดไว0 
โดยมุ�งหวังว�าการเข0าใจมุมมองของพวกเขาจะเปVนประโยชน+ต�อการจัดการพื้นที่ห0ามสูบให0มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต การวิจัยนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลภาคสนามด0วย
การสัมภาษณ+เชิงลึกจากผู0ที่สูบบุหรี่ จํานวน 20 คน ในเขตพื้นที่อําเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จากการศึกษาพบว�า ผู0สูบบุหรี่ให0ความหมายของพื้นที่ห0ามสูบว�า ไม�ใช�พื้นที่
สาธารณะ เพราะขณะสูบนั้นมีเพียงตัวเองอยู�คนเดียวหรือสูบร�วมกับกลุ�มนักสูบด0วยกัน และ
ข0อความในปOายไม�โดนใจนักสูบ ไม�สามารถโน0มน0าวใจที่จะให0ปฏิบัติตามได0 อย�างไรก็ตาม 
ไม�ได0แปลว�าพวกเขาไม�มี “จิตสํานึกสาธารณะ” เพราะในบางสถานการณ+ เช�น การไปเยี่ยม
เพื่อนที่ปBวย การอยู�กับครอบครัว ผู0สูบบุหรี่เหล�านี้ก็ไม�สูบบุหรี่ แม0ว�าในบริเวณดังกล�าวจะไม�มี
ปOายห0ามสูบกํากับไว0ก็ตาม จึงสะท0อนให0เห็นว�า “ปOายห0ามสูบบุหรี่” ไม�มีอํานาจในตัวเองที่จะ
สามารถกํากับพฤติกรรมของผู0สูบบุหรี่ได0แต�จําเปVนต0องนําความเข0าใจมุมมองเรื่อง “พื้นที่
สาธารณะ” และแนวคิด “ความเสี่ยงทางสังคม” เข0ามาพิจารณาร�วมด0วย เพื่อทําให0ปOายห0าม
สูบบุหรี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 

วยุรฉัตร สุบิน 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลโคกเทียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรการศึกษาต�อเนื่อง  
สาขาพยาบาลศาสตร+ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏบิัติชมุชน 

พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร+   
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสทิธิประสงค+ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2555 - ป6จจุบัน พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลโคกเทียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

พ.ศ. 2547 - 2554 พยาบาลประจํา 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลโนนแดง จังหวัดอุบลราชธาน ี

พ.ศ. 2544 - 2546 พยาบาลประจํา โรงพยาบาลกาฬสินธุ+ 

โทรศัพท+ 095-621-8868 

อีเมล+ subinvayu@gmail.com 



 
 

อรรถประโยชน9ทางสังคมของการสบูบุหรี่ในมุมมองวัยรุ6น อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ9 

อนุชา ยาวิไชย 
 

บทคัดย6อ 
 การวิจัยนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาอรรถประโยชน+ทางสังคมของการสูบ
บุหรี่ในมุมมองของวัยรุ�น และเหตุผลของวัยรุ�นที่ต0องการอรรถประโยชน+ทางสังคมของการสูบ
บุหรี่ โดยเก็บรวบรวมข0อมูลจากวัยรุ�นในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ+ จํานวน 12 คน ที่ถูกเลือก 
แบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบลูกโซ� (Snowball Sampling) ด0วยการ
สัมภาษณ+ร�วมกับการสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม ผู0วิจัยพบว�า บุหรี่มีอรรถประโยชน+ทางสังคมที่
สําคัญสําหรับวัยรุ�น คือ การได0รับการยอมรับจากกลุ�มเพื่อน ซึ่งการตัดสินใจสูบบุหรี่ของ
วัยรุ�นในแต�ละสถานการณ+ขึ้นอยู�กับการตัดสินใจเลือกระหว�างความเสี่ยงด0านสุขภาพ (Health 
risks) กับความเสี่ยงทางสังคม (Social risks) ดังนั้น Health Intervention เพื่อพัฒนา ทักษะ
ชีวิตที่จะช�วยให0วัยรุ�นไม�เปVนนักสูบหน0าใหม� หรือวัยรุ�นเลิกบุหรี่ได0นั้น ควรตั้งอยู�บนสมมติฐาน
ที่ไม�แยกขาดจากเงื่อนไขบริบทชีวิตวัยรุ�นที่เฉพาะเจาะจง 

 
 

อนุชา ยาวิไชย 
 

ที่ทํางานป6จจุบัน นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลพนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ+ 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2547 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2550 - ป6จจุบัน นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลพนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ+ 

พ.ศ. 2547 - 2549 นักวชิาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลระวิง จังหวดัเพชรบูรณ+ 

โทรศัพท+ 089-562-2410 

อีเมล+ anuchai50@hotmail.com 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินงานโดย 
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ 
Facebook.com/CultureandHealthRisks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สํานกัวิจัยสังคมและสุขภาพ  

ชั้น 3 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท0 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

โทรศัพท0: 0 2590 2375 E-mail: chrproject58@gmail.com Website: www.shi.or.th  

 


