กําหนดการ
“การนําเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ”
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 08.45 น. กลาวเปดงาน
โดย ดร. นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
รองผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

การนําเสนอผลงานวิจัย

08.45 - 09.00 น.

ชี้แจงวัตถุประสงค+การประชุม
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย+
หัวหน0าโครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป6จจัยเสี่ยง

09.00 - 10.45 น.

นําเสนอประเด็น “นัยยะการดื่มของผู,เปราะบาง”
หัวข0อ ความหมาย วัฒนธรรมของการดื่มเหล0าของคนไร0บ0าน
โดย นางสาวกรวิกา ก0อนแก0ว
(มูลนิธิกระจกเงา)

วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
โดย นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ

หัวข0อ คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน ภาพสะท0อนความรุนแรงเชิงโครงสร0าง
วัฒนธรรม และความออนแอเปราะบาง
โดย นางสาวนิตยา บัวสาย
(โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ)

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

หัวข0อ ประสบการณ+การเจ็บปBวยของผู0หญิงดืม่ สุรา ในสถานบําบัดรักษาผู0ติดยา:
โรงพยาบาลในฐานะพื้นที่ตอรอง
โดย นางพรชนก ทรัพย+เกิด
(สถาบันบําบัดรักษาและฟGHนฟูผู0ติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี)
หัวข0อ ตัวตน อัตลักษณ+การดื่ม และแบบแผนการดื่มสุรา: เรื่องเลาประสบการณ+
การดื่มของชีวิตภายใต0รวั้ มหาวิทยาลัย
โดย อ.ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ
(คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
รวมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+)

10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง

หัวข0อ ทําไมวัยรุนไมสวมหมวกกันน็อก
โดย นางฌณาธิปว+ ศิริภัคกุลวัฒน+
(โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแกน)

11.00 - 12.30 น. นําเสนอประเด็น “บริบทเศรษฐกิจและการลดอันตรายจากการดื่ม”
หัวข0อ “ความเสี่ยงทางสังคม” ที่นําไปสูการลดอันตรายในการดื่มสุราของ
เกษตรกรในชนบท
โดย พญ.หทัยรัตน+ โกษียาภรณ+
(สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ)
หัวข0อ การศึกษาพฤติกรรมและเหตุป6จจัยในการกระทําความผิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ พ.ศ. 2551
ของผู0ประกอบการที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+
โดย นายนรา เทียมคลี
(สํานักงานปOองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
หัวข0อ ประสบการณ+ของคนต0นแบบเลิกเหล0า
โดย นางสาวจรีย+ ศรีสวัสดิ์
(มูลนิธิหญิงชายก0าวไกล)

รวมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข
(นักวิชาการอิสระ)
รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ+
(คณะวิศวกรรมศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย)
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.15 น. นําเสนอประเด็น “รถตู,สาธารณะกับความ (ไม6) เป8นธรรมบนถนน”
หัวข0อ ความเสี่ยงและความปลอดภัย: การโดยสารรถตู0สาธารณะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ดร.อมราพร สุรการ
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

รวมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ
โดย นางสาวกนิษฐา ไทยกล0า
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
นพ.ยุทธกรานต+ ชินโสตร
(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

หัวข0อ ความไมเปVนธรรมทางสังคมสูภาวะอันตรายบนท0องถนน: กรณีศึกษา
รถตู0โดยสารสาธารณะ
โดย ดร.วัฒกานต+ ลาภสาร
(กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
รวมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข
(นักวิชาการอิสระ)
รศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ+
(คณะวิศวกรรมศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย)

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. นําเสนอประเด็น “ความหมายทางวัฒนธรรมของความปลอดภัยและความเสี่ยง”
หัวข0อ อุบัติเหตุทางถนน วัฒนธรรมราชการ กับงานประเพณี
โดย นางพัทยา งามหอม
(โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร)
หัวข0อ ทัศนคติและทาทีปฏิบตั ิของชุมชนตอการใช0รถจักรยานยนต+ของเด็ก
และเยาวชนในชุมชน
โดย นางสาวดารารัตน+ ช0างด0วง
(ศูนย+วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน)

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 และผัสสะของผู0ใช0ฝXน
มาเปVนระยะเวลานาน
โดย อ.พิลาสินี วงษ+นุช
(สํานักวิชาวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟOาหลวง)
หัวข0อ โลกของเวลาวาง: การนิยามความหมายเวลาของผู0ใช0เมทแอมเฟตามีน
โดย นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
(ผู0ปฏิบัติงานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

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
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ0านหัวคู จังหวัดนครศรีธรรมราช)
หัวข0อ บุหรี่: ประสบการณ+ ผัสสะ การเลิกบุหรี่
โดย นางสาวดวงใจ สอนเสนา
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปอพาน จังหวัดมหาสารคาม)

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

หัวข0อ พื้นที่ห0ามสูบบุหรี่: ความหมายและมุมมองของนักสูบในบริบทของชุมชน
โดย นางวยุรฉัตร สุบิน
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกเทียม จังหวัดอุบลราชธานี)

รวมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ
(คณะสังคมศาสตร+และมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหิดล)
อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
(คณะวิจิตรศิลปZ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

หัวข0อ อรรถประโยชน+ทางสังคมของการสูบบุหรี่ในมุมมองวัยรุน
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ+
โดย นายอนุชา ยาวิไชย
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ+)
รวมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ
โดย ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
(คณะศิลปศาสตร+ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ดร.จักรพันธ+ เพ็ชรภูมิ
(คณะสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 - 12.00 น. นําเสนอประเด็น “การรื้อสร,างตัวตนและความทนทุกข9จากยาเสพติด”
หัวข0อ จากผู0ใช0ยา...สูอาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อน
โดย นางสาวลาวัลย+ เวชอภิกุล
(นิสิตปริญญาเอกคณะครุศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย)
หัวข0อ ความทุกข+ของสตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติด
โดย อ.ฮัสณาฐ+ โต[ะพา
(คณะพยาบาลศาสตร+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยาเขตป6ตตานี)
รวมแลกเปลี่ยนและให0ข0อเสนอแนะ
โดย ผศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ
(คณะสังคมศาสตร+และมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหิดล)

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 15.30 น.

สรุปปดการประชุมโครงการนักวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย+
หัวหน0าโครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของป6จจัยเสี่ยง

ความหมาย วัฒนธรรมของการดื่มเหล,าของคนไร,บ,าน
กรวิกา ก,อนแก,ว

กรวิกา ก0อนแก0ว
บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการดื่มเหล0าของคนไร0บ0านเพื่อมุงตอบคําถามวา คนไร0บ0า นมีมุมมองตอหน0าที่
ทางสังคมของการดื่มเหล0าวาอยางไร และคนในสังคมมีมุมมองตอคนไร0บ0านที่ดื่มเหล0าวาอยางไร แบบแผน
การดื่มเหล0าของคนไร0บ0านเปVนอยางไร และมีป6จจัยเชิงโครงสร0างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
ใดบ0าง ที่เปVนแรงผลักให0คนไร0บ0านหันมาพึ่งพาเหล0า โดยใช0วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการ
สัมภาษณ+เชิงลึกและการสังเกต จากคนไร0บ0านที่ดื่มเหล0าจํานวน 10 คน ประชาชนทั่วไป จํานวน 5 คน
และร0านขายของชํา 1 ร0าน ผลการศึกษาพบวา 1) หน0าที่ทางสังคมของการดื่มเหล0า ได0แก การเปVนสมาชิก
กลุม ประโยชน+ทางอาชีพ และการมีชีวิตรอดในพื้นที่สาธารณะ 2) มุมมองของคนในสังคมตอคนไร0บ0าน
ที่ดื่มเหล0าคือ คนไร0บ0านเปVนคนอันตราย อยูนอกกฎหมาย 3) การดื่มเหล0าของคนไร0บ0านสวนใหญจะดื่ม
เหล0า ขาวราคาถูก โดยลักษณะการดื่ม มีทั้งดื่มคนเดียวและดื่มเปVนกลุม สวนชวงเวลาที่ดื่ม มักจะดื่ม
ระหวางเวลาทํางานและหลังจากเสร็จงานแล0ว 4) แรงผลักทางสังคมที่ทําให0คนไร0บ0านหันมาพึ่งพาเหล0า
ได0แก ป6ญหาครอบครัว ความยากจน ความชรา ไมมีงานทําเปVนหลักแหลง ไร0แรงบันดาลใจ และไมมี
เปOาหมายในชีวิต

ที่ทํางานในป6จจุบนั

หัวหน0าโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร+ประยุกต+ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร+
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2548 วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร+
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2550 - ป6จจุบัน หัวหน0าโครงการโรงพยาบาลมีสุข
พ.ศ. 2553 หัวหน0าโครงการนํารอง ICT เพื่อผู0ปวB ยเด็ก
ในโรงพยาบาล
พ.ศ. 2551 - 2552 หัวหน0าโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
เยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา
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คนติดสุราในนิคมโรคเรื้อน: ภาพสะท,อนความรุนแรงเชิงโครงสร,างวัฒนธรรม
และความอ6อนแอเปราะบาง
นิตยา บัวสาย
บทคัดย6อ
งานวิจัยชิ้นนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค+เพื่อตอบคําถามวา “ทําไมคนที่อาศัยอยู
ในนิคมโรคเรื้อนถึงติดสุรา” เก็บมูล ภาคสนามในนิคมโรคเรื้อนแหงหนึ่ง ใช0วิธีการเก็บข0อมูล ทั้ง
การสังเกตแบบมีและไมมีสวนรวม และการสัมภาษณ+เชิงลึก โดยผู0ให0ข0อมูลหลัก ได0แก ผู0ปBวยโรคเรื้อน
คนในครอบครัว ชาวบ0านในชุมชนใกล0เคียง และเจ0าหน0าที่สุขภาพที่รับผิดชอบดูแลนิคมโรคเรื้อน
งานวิจั ย มีข0 อ ค0น พบสํ าคั ญคือ สาเหตุ ที่ ทํ า ให0 ติ ด สุร าสวนหนึ่ งไมได0 เ กิด จากความเบี่ ยงเบนของ
พฤติกรรมของป6จเจกบุคคลเหมือนภาพตายตัวที่สังคมกลาวโทษ แตการติดสุราเรื้อรังของคนในนิคม
โรคเรื้อนเกิดจาก “ความเจ็บปBวยทางสังคม” (Social suffering) อันเปVนผลผลิตจากประวัติศาสตร+
และผลลัพธ+ที่คาดไมถึงของการดําเนินแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัฐไทย ที่ตั้งอยูบนฐานคิด
การเสริมพลัง การสังคมสงเคราะห+ และการเยียวยารักษาทางการแพทย+ ในขณะเดียวกัน การติด
สุราของคนในนิคมโรคเรื้อน ยังเปVน “กระบวนการ” ตอบโต0 และตอรองตอความรุนแรงเชิงโครงสร0าง
ความรุนแรงทางวัฒนธรรม อคติและการกีดกันทางสังคม ที่ตอกย้ําและผลิตซ้ําความรุนแรงอยูทุกเมื่อ
เชื่อวันในชีวิตประจํา วัน และเปVนความรุนแรงที่รับรู0ตอเนื่องจากรุนสูรุน จนผู0คนทั้งภายในและ
ภายนอกนิคมโรคเรื้อนมองวาความรุนแรงเหลานี้เปVนความรุนแรงที่ยอมรับได0 และเปVนเรื่องปกติ
ธรรมดา (normalization) ที่เกิดขึ้นในนิคมโรคเรื้อน

นิตยา บัวสาย
ที่ทํางานป6จจุบัน
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- Homeward to dying home การดูแลระยะสุดท0ายที่ใช0บ0าน
เปVนเรือนนอน ศูนย+แพทย+โนนหนามแทง โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
- การพัฒนารูปแบบการบริหารยาผู0ปวB ยจิตเวชเรือ้ รังในชุมชน
ศูนย+แพทย+โนนหนามแทง โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
- รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตสําหรับผู0ปวB ย
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ประสบการณ9การเจ็บปAวยของผู,หญิงดื่มสุรา ในสถานบําบัดรักษาผู,ติดยา:
โรงพยาบาลในฐานะพื้นที่ต6อรอง
พรชนก ทรัพย+เกิด
บทคัดย6อ
การศึกษานี้ศึกษาประสบการณ+การเจ็บปBว ยของผู0หญิงดื่มสุราในสถานบําบัดรักษาผู0ติดยา
เพื่อตอบคําถามวาหน0าที่ของโรงพยาบาลที่มีตอผู0หญิงที่ดื่มสุราในการเข0ามาอยูบําบัดรักษาคืออะไร
โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตแบบมีสวนรวม จากผู0ปBวยหญิง
จํา นวน 7 คน ที่พัก รัก ษาตัว อยู ในตึก ผู0ปBว ยหญิง สถาบัน บํา บัด รัก ษาและฟGHน ฟูผู0ติด ยาเสพติด
แหงชาติบ รมราชชนนี รวมกั บ การสั ม ภาษณ+ ญ าติ แ ละพยาบาลที่ ดู แ ล จากการศึ ก ษาพบวา
โรงพยาบาลมีหน0าที่ตอผู0ปBวยหญิงอยางน0อย 3 ประการ คือ 1) โรงพยาบาลเปVนสถานที่ควบคุม 2)
โรงพยาบาลในฐานะสถาบั น ทางสัง คมที่ ม อบบทบาทให0 กั บผู0 ปBว ยและสร0า งมาตรฐานการรักษา
โรค และ 3) โรงพยาบาลในฐานะเปVนพื้นที่ตอรองทางสังคมระหวางผู0ปBวยกับญาติ ด0วยการสวม
บทบาทของผู0 ปBว ย โดยให0 บุ คลากรทางแพทย+ เ ปVน ผู0 ยืน ยั น ความเจ็บ ปBว ยและผานกระบวนการ
บําบัดรักษาเพื่อเปVนการเปลี่ยนผานจากคนไมดี เปVนคนดี โดยมีการรับ ประกันจากบุคลากรทาง
การแพทย+ อีกทั้งเปVนการยืนยันแสดงให0เห็นถึงความพยายามตั้งใจที่ทําเพื่อครอบครัว แม0การอยู
ในโรงพยาบาลอาจมีกฎระเบียบมากมายแตก็ยอมอยูเพื่อให0คนในครอบครัวยอมรับ
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ที่ทํางานป6จจุบัน
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บทความ “จน เครียด กินเหล0า การผลิตซ้ําทางสังคมของคนจน”
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร+สุขภาพ ครั้งที่ 1 ป‡ 2555 : ความ
ไมเปVนธรรมทางสุขภาพและป6จจัยสังคมกําหนดสุขภาพ ในหัวข0อ
โลกาภิวัตน+และความไมเปVนธรรมทางสุขภาพ Health inequity
and globalization ระหวางวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555
ณ ห0องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร+ บางพลัด
กรุงเทพฯ
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ตัวตน อัตลักษณ9การดื่ม และแบบแผนการดื่มสุรา:
เรื่องเล6าประสบการณ9การดืม่ ของชีวิตภายใต,รั้วมหาวิทยาลัย
ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ
บทคัดย6อ
การศึกษานี้มุงตอบคํา ถามวาเพราะเหตุใดมาตรการและกิจกรรมเพื่อ ลดการดื่ มสุราของ
นักศึกษาที่ผ านมาถึงขาดประสิทธิผล วิธีการศึกษาในครั้งนี้เปVนการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
มาตรการและกิจกรรมเพื่อลดการดื่มสุราของนักศึกษาที่ผานมารวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพด0วยวิธี
วิทยาแบบเลาเรื่อง (narrative method) จากผู0ให0ข0อมูลหลักที่เปVนนักศึกษาดื่มสุราประจํา จํานวน
5 คน ผลการศึกษาพบวา มาตรการและการดําเนินการที่ผานมาไมมีประสิทธิผล เนื่องจากความเชื่อ
และภาพเหมารวมที่มีตอนักศึกษาที่ดื่มสุราที่ไมถูกต0อง จํานวนทั้งสิ้น 4 ประการ คือ 1) กิจกรรมการ
รับน0องเปVนจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําไปสูการดื่มสุราในรั้วมหาวิทยาลัย 2) นักศึกษาที่ดื่มสุราเปVนคนที่ใช0
เวลาวางไมเปVนประโยชน+หรือไมรู0จักหน0าที่ของตน 3) ระบบความเปVนรุนพี่รุนน0องทําให0นักศึกษาป‡ที่ 1
ไมสามารถปฏิเสธการดื่มสุราได0 และ 4) นักศึกษาเปVนวัยรุนผู0เปราะบาง จากนั้นผู0วิจัยนําเสนอวิถีชีวิต
และแบบแผนการดื่มเพื่อให0เห็นวาแบบแผนการดื่มของนักศึกษาเปVนอยางไร และนําเสนอให0เห็น
ความเกี่ยวพันระหวางตัวตน อัตลักษณ+ และแบบแผนการดื่มในแงของการพยายามในการข0ามระยะ
เปลี่ยนผานของรั้วมหาวิทยาลัย

ไชยันต9 สกุลศรีประเสริฐ
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พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร+และมนุษยศาสตร+
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตร+มหาบัณฑิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร+ คณะแพทยศาสตร+ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตร+บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการทํางาน
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พ.ศ. 2552 - 2553 นักจิตวิทยาคลินิกและนักวิจัย โครงการพัฒนาสติป6ญญาเด็กไทย
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร+
พ.ศ. 2551 - 2552 นักจิตวิทยาคลินิก Internship โรงพยาบาลสวนปรุงและสถาบันพัฒนาการ
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ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ, อารยา ผลธัญญา, ทัศนีย+ หอมกลิ่น, กุลวดี ทองไพบูลย+, พิมพ+มาศ ตาป6ญญา,
รติพันธ+ ถาวรวุฒิชาติ. (2560). ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่ม
สุราฉบับปรับปรุงในนักศึกษามหาวิทยาลัย. วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย, 62 (3),
223 - 232.
พิมพ+มาศ ตาป6ญญา, ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ, ศจีแพรว โปธิกุล. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบ
การทํางานของสมองด0านการทําหน0าที่เชิงบริหารจัดการในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบ
การดื่มแอลกอฮอล+และเพศที่แตกตางกัน. วารสารจิตวิทยาคลินิก, 45 (2), 10 - 22.
ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ. (2557). การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ
มาตรวัดป6ญหาจากการดื่มสุราสําหรับนักศึกษา.วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย,
59 (4), 355 - 369.
ไชยันต+ สกุลศรีประเสริฐ, กนกรัตน+ สุขะตุงคะ, เธียรชัย งามทิพย+วัฒนา. (2551). บุคลิกภาพกับ
ความเสี่ยงตอการเกิดป6ญหาจากการใช0สุราของนักศึกษาอุดมศึกษา. วารสารสมาคมจิตแพทย
แหงประเทศไทย, 53 (4), 355 - 386.
โทรศัพท9 081-992-5359 อีเมล9 sk_chaiyun@hotmail.com

หทัยรัตน9 โกษียาภรณ9

“ความเสี่ยงทางสังคม” ที่นําไปสู6การลดอันตรายในการดื่มสุราของเกษตรกรในชนบท
หทัยรัตน+ โกษียาภรณ+
บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้ต0องการศึกษามุมมองและพฤติกรรม “การลดอันตราย” (Harm reduction) จาก
การดื่มสุราของเกษตรกรในชนบท เพื่อมุงตอบคําถามวา ภายใต0เงื่อนไขการดํารงชีวิตใน “วัฒนธรรม
เกษตรกรรม” ซึ่งทําให0เกษตรกรจํานวนหนึ่งไมสามารถเลี่ยงการดื่มสุราทั้งที่ไมต0องการจะดื่มได0
เกษตรกรเหลานี้มีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมอันตรายที่เกิดจากการดื่มสุราอยางไรบ0าง การวิจัยนี้
เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูล ด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตการณ+อยางมีสวนรวมจากชาวไร
ข0าวโพด จํานวน 5 คน และคนในครอบครัว จํานวน 5 คน ซึ่งอาศัยอยูในหมูบ0านแหงหนึ่งในจังหวัดนาน
จากการศึกษา พบวา “ความเสี่ยงทางสังคม” (Social Risks) ซึ่งหมายถึง การสูญเสียความสัมพันธ+
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีในหมูชาวไรข0าวโพดหากไมไปรวมดื่มสุราด0วยกันนั้น มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจดื่มสุรามากกวา “ความเสี่ยงสุขภาพ” (Health Risks) หรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอ
ตัว เองและคนอื่นจากการดื่ม สุร า อยางไรก็ตาม วิธีการและแนวคิดในการจัดลํา ดับ ความสําคัญ
(Hierarchies of Risks) ระหวางความเสี่ยงทั้งสองประการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อลดอันตรายจากการดื่ม
สุรานั้นแตกตางกันไปในแตละบุคคล เชน บางคนดื่มสุราพร0อมกินข0าว บางคนเมื่อเมาแล0วจะเดิน
กลับบ0านแทนการขี่รถมอเตอร+ไซค+ บางคนลดปริมาณสุราที่ดื่มตอแก0วลง เปVนต0น

ที่ทํางานป6จจุบัน

นายแพทย+ปฏิบัติการ (นักวิจัย)
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
กองการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2555 แพทยศาสตร+บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร+โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2555 - ป6จจุบัน นักวิจัย สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ กองการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2559 - 2560 ผู0อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดนาน
พ.ศ. 2557 - 2559 แพทย+ประจํา โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดนาน
พ.ศ. 2556 - 2557 แพทย+เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนาน
จังหวัดนาน

โทรศัพท+

087-693-1314

อีเมล+

hathairatko@gmail.com

การศึกษาพฤติกรรมและเหตุปCจจัยในการกระทําความผิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล9 พ.ศ. 2551
ของผู,ประกอบการที่จําหน6ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล9

นรา เทียมคลี
ที่ทํางานป6จจุบัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมควบคุมโรคเขตเมือง
สํานักงานปOองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2553 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2557 - ป6จจุบัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมควบคุมโรคเขตเมือง สํานักงานปOองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2555 - 2557 นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)
สํานักงานปOองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2554 - 2555 ผู0ชวยนักวิจัย หนวยปฏิบัติการวิจัยและ
วิชาการด0านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนลาง
คณะเภสัชศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2553 - 2554 นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ0างชั่วคราว)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาพล อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ+

ผลงานวิชาการ

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

โทรศัพท+

089-036-7621

อีเมล+

nara_ron@yahoo.com

นรา เทียมคลี
บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมและเหตุป6จจัยในการกระทําความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ พ.ศ. 2551 ของผู0ประกอบการที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ เพื่อมุง
ตอบคําถามวามีเหตุและป6จจัยใดที่ทําให0ผู0ประกอบการที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+จึงยังมีการ
กระทําผิ ดกฎหมายตามพระราชบั ญญัติควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล+ พ.ศ. 2551 จากการเก็ บ
รวบรวมข0อมูล ด0ว ยวิธีการสัมภาษณ+เชิงลึก รวมกับการสังเกตแบบไมมีส วนรวม และการบันทึก
ภาคสนาม โดยมีผู0ให0ข0อมูลหลัก ได0แก ผู0ประกอบการร0านค0าปลีกที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+
ประเภทร0านโชหวยหรือร0านขายของชํา จํานวน 3 คน พบวา การกระทําผิดกฎหมายของผู0ประกอบการ
ที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ไมได0มีเหตุผลด0านรายได0เทานั้น แตยังมีเหตุผลด0านสังคม ชุมชน
กฎหมายที่ใช0ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ที่ไมเปVนธรรม ความเชื่อและการให0ความหมาย
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ในลักษณะตางๆ รวมถึงความสัมพันธ+ระหวางร0านโชหวย หรือร0านขาย
ของชําและชุมชนที่ทําให0พื้นที่ของร0านขายของชําไมได0เปVนเพียงพื้นที่ในการซื้อขายสินค0าเทานั้น
หากแตยังมีความหมายอื่นๆ ที่ซ0อนทับกันด0วย เชน พื้นที่ในการพบปะ พื้นที่เผยแพรข0อมูลขาวสาร
พืน้ ที่ในการตอรอง และบทบาทในการชวยเหลือด0านการเงินทางอ0อมให0กับคนในชุมชน

ประสบการณ9ของคนต,นแบบเลิกเหล,า

จรีย9 ศรีสวัสดิ์
จรีย+ ศรีสวัสดิ์

บทคัดย6อ
งานวิจัยชิ้นนี้เปVนการศึกษาประสบการณ+การเปVนคนต0นแบบเลิกเหล0าของ “ลุงดํา” เพื่อมุง
ตอบคําถามวา ป6จจัยอะไรในกระบวนการเปVนคนต0นแบบเลิกเหล0าที่มีสวนทําให0ลุงดํากลับไปดื่ม
แอลกอฮอล+ซ้ํา และทําให0ลุงดําไมกลับมารวมทํากิจกรรมลด ละ เลิก แอลกอฮอล+ กับองค+กรของ
ผู0วิจัยอีก จากการเก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+ลุงดํา คนในครอบครัว และคนในชุมชนที่ลุงดําอาศัยอยู
รวมทั้งการสังเกตการณ+อยางมีสวนรวมในกิจกรรมลด ละ เลิก แอลกอฮอล+ในชุมชน ผู0วิจัยพบวา
ป6จจัยที่สงผลให0ลุงดํากลับไปดื่มแอลกอฮอล+ซ้ําและไมกลับมารวมทํากิจกรรมกับองค+กรผู0วิจัย ด0านหนึ่ง
เกิดจาก “ความรู0สึกผิด” ที่ไมสามารถทําตาม “ความคาดหวังความสมบูรณ+แบบ” ของการเปVนบุคคล
ต0นแบบได0 ซึ่งความคาดหวังนี้เกิดขึ้นทั้งจากตัวลุงดําเองและคนรอบข0าง เมื่อลุงดําไมสามารถบรรลุ
ความคาดหวังดังกลาวได0 จึงรู0สึกผิดและไมกล0ากลับมาทํากิจกรรมกับองค+กรของผู0วิจัยอีก นอกจากนี้
ป6จจัยอีกด0านหนึ่ง คือ “ความทุกข+ทางสังคม” หรือป6ญหาชีวิตที่ลุงดําเผชิญในขณะเปVนบุคคลต0นแบบ
ที่สงผลให0ลุงดํากลับมาดื่มแอลกอฮอล+ซ้ํา ทั้งที่เลิกไปได0นานแล0ว

ที่ทํางานป6จจุบัน

หัวหน0าฝBายสงเสริมภาคีเครือขาย มูลนิธิหญิงชายก0าวไกล

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 สังคมสงเคราะห+ศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+
พ.ศ. 2545 สังคมสงเคราะห+ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2556 - ป6จจุบัน ผูป0 ระสานงานเครือขาย/หัวหน0าฝBายสงเสริม
ภาคีเครือขาย มูลนิธิหญิงชายก0าวไกล
พ.ศ. 2549 - 2555 ผู0ประสานงานโครงการ/ผู0ชวยนักวิจัย
คณะสังคมสงเคราะห+ศาสตร+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+

ผลงานวิชาการ

7 ประสบการณ+ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล0า ลดผลกระทบ
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล+

โทรศัพท+

081-806-2209

อีเมล+

poo64120@hotmail.com

สุรากับวิถีสล6า

รักชนก จินดาคํา
รักชนก จินดาคํา

บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้เปVนการศึกษามุมมองและปฏิบัติการ “ลดอันตราย” (harm reduction) จากการ
ดื่มสุราของ “สลา” หรือผู0ประกอบอาชีพชางในหมูบ0านแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม เพื่อมุงตอบ
คําถามวา ภายใต0 “วัฒนธรรมสลา” ที่ทําให0 “ชางใหญ” ต0องดื่มสุราเพื่อรักษา “ชางน0อย” หรือ
เครือขายแรงงานที่มาเปVนลูกมือในการทํางาน ทั้งที่ตัวชางใหญเองไมต0องการดื่มสุรา ด0วยเหตุผลทาง
สุขภาพและเศรษฐกิจนั้น ชางใหญเหลานี้มีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมการดื่มสุราของตัว เอง
อยางไรไมให0กออันตรายตอตัวเองและยังสามารถรักษาเครือขายแรงงานไว0ได0อยูในเวลาเดียวกัน
จากการเก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตการณ+อยางไมมีสวนรวม ทั้งจากกลุมสลา ภรรยา
ของสลา และบุคลากรสุขภาพที่ทําการบําบัดรักษาผู0ปBวยติดสุราในจังหวัดเชียงใหม ผู0วิจัยพบวา
การดื่มสุรามีความสําคัญไมน0อยในเครือขายสลา ทั้งในแงสัญลักษณ+ประกอบพิธีกรรมกอนการสร0าง
บ0านและเฟอร+นิเจอร+อื่นๆ ในแงการกระชับความสัมพันธ+ของสลาใหญและสลาน0อยให0แนบแนน
เปVนกลุมเดียวกัน และที่สําคัญคือในแงเศรษฐกิจที่ชวยให0สลาใหญได0มาและรักษาไว0ซึ่งแรงงานเพื่อ
ชวยทํางานในครั้งตอๆ ไป อยางไรก็ดี เนื่องจากสลาใหญจํานวนหนึ่งมีป6ญหาสุขภาพจากการดื่มสุรา
จึงได0หาวิธีการชวยลดอันตรายจากการดื่มสุราเมื่อต0องดื่มกับสลาน0อย เชน การลดปริมาณการดื่มตอ
ครั้ง การฝากสุราไว0ที่ภรรยาของตัวเองซึ่งเปVนที่เกรงใจของสลาน0อย การกินบอระเพ็ดกอนดื่มเพื่อทํา
ให0รสชาติสุราเปลี่ยนไปและทําให0ดื่มได0น0อยลง เปVนต0น ผู0วิจัยยังพบวา ในบางกรณีนั้นวิธีการตางๆ
เหลานี้ นอกจากจะชวยให0สลาใหญสามารถลดอันตรายจากการดื่มสุราได0แล0ว ยังจูงใจให0สลาน0อย
ลดการดื่มของตัวเองตามไปด0วย

ที่ทํางานป6จจุบัน

นักวิชาการ
แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู0มปี 6ญหาสุราและสารเสพติด

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2559 ศึกษาศาสตร+มหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2543 ศิลปะศาสตร+บัณฑิต สาขามนุษยศาสตร+สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2554 - ป6จจุบัน นักวิชาการ
แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู0มปี 6ญหาสุราและสารเสพติด
พ.ศ. 2552 - 2553 ผู0ประสานงาน
แผนงานการบําบัดฟGHนฟูทางเลือกในผู0มีป6ญหาการดื่มสุรา
พ.ศ. 2550 - 2551 นักวิจัยภาคสนาม โครงการวิจัยฮักชุมชน
สถาบันวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2547 - 2549 ผู0ประสานงานชุมชน
โครงการฟGHนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนเกาะลันตา
พ.ศ. 2541 - 2547 นักพัฒนาชุมชน
กลุมปฏิบัตงิ านคนจนเมือง (COPA)

โทรศัพท+

081-483-4974

อีเมล+

nok_aar@hotmail.com

อุบัติเหตุทางถนน วัฒนธรรมราชการ กับงานประเพณี

พัทยา งามหอม
พัทยา งามหอม

บทคัดย6อ
งานวิจัยชิ้นนี้เปVนการศึกษาป6ญหา อุปสรรคที่ทําให0การขับเคลื่อนแนวทางการปOองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนไมประสบผลสําเร็จตามเปOาหมาย โดยมุงทําความเข0าใจวัฒนธรรม
การทํางานของเจ0าหน0าที่ผู0ปฏิบัติงานในระบบราชการ และกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
ที่อ าศัยทฤษฎี ความรู0 ทางวิทยาศาสตร+การแพทย+ ซึ่ งมุงเน0นการแก0 ป6 ญหาที่ เปVน รูป ธรรม
เพื่อให0ความรู0 และกระตุ0นจิตสํานึก โดยขาดการศึกษาเชิงลึก และการมองสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุภายใต0มุมมองทางสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทํางานของเจ0าหน0าที่
ที่สงผลตอการออกแบบแผนงานด0านสุขภาพเพื่อปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
การวิจัยชิ้นนี้ใช0ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม
และการสัมภาษณ+เชิงลึกจากผู0ให0ข0อมูล ทั้งในสวนของเจ0าหน0าที่ในหนวยงานที่เกี่ยวข0อง และ
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 20 คน รวมทั้งการสืบค0นเอกสารวิช าการการศึกษาที่ผ านมา
ผลการศึกษาพบวา ระบบราชการสร0างวัฒนธรรมการบูรณาการเทียม มีการสร0างภาพผาน
พิธีก รรมเชิงสั ญลักษณ+ โดยการดําเนิน งานจริง ยังแยกสวนตามข0อสั่ งการ ทํา ให0ขาดการ
วิเคราะห+การวางแผนงาน และการสร0างแนวทางการทํางานจากหลากหลายมุมมอง ตลอดจน
ระบบราชการยึดติดการรายงานเปVนสําคัญ ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ที่ขาดความเหมาะสม ทําให0มีการสร0างวัฒนธรรมการรายงานที่ไมเปVนจริง เพื่อความอยูรอด
ของผู0ปฏิบัติงานและหนวยงาน และระบบราชการยึดติดกับการสื่อสารในแนวดิ่ง จนเกิด
วัฒนธรรมการรอข0อสั่งการ และไมเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางด0านสังคม วัฒนธรรม รวมถึง
ประเพณีตางๆ สงผลตอการทํางานอุบัติเหตุทางถนนที่ไมลดลงตามเปOาหมายที่ตั้งไว0

ที่ทํางานป6จจุบัน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
งานอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558 ประกาศนียบัตรการศึกษาตอเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร+ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู0ปวB ยบาดเจ็บ
พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร+
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2560 - ป6จจุบัน ผู0ชวยเลขานุการ Service Plan
สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน จังหวัดยโสธร และเครือขายบริการที่ 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

ทัศนคติและท6าทีปฏิบัตขิ องชุมชนต6อการใช,รถจักรยานยนต9ของเด็กและเยาวชนในชุมชน
ดารารัตน+ ช0างด0วง
บทคัดย6อ
งานวิจัย ชิ้น นี้ศึกษาทัศ นคติแ ละทาทีป ฏิบัติของชุม ชนตอการใช0ร ถจัก รยานยนต+
ของเด็กและเยาวชนในชุมชน และศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการตอความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน
ของกลุมเสี่ยง ได0แก การประเมินลําดับชั้นของความเสี่ยง (Hierarchies of risk) วิธีการลด
อันตราย (Harm reduction) การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ (Health risks) และความเสี่ยง
ทางสัง คม (Social risks) โดยมุงตอบคํา ถามวาชุม ชนมีมุมมองและทาทีป ฏิบัติตอการ
ใช0รถจักรยานยนต+ของเด็กและเยาวชนในชุมชนอยางไร การให0ความหมายของคนในชุมชน
ถึงนิยามความเปVนเด็ก ผู0ใหญ ที่พร0อมจะใช0รถจักรยานยนต+ และบทบาทของชุมชนตอการ
จัดการป6ญหาการใช0รถจักรยานยนต+ของเด็กและเยาวชน เก็บข0อมูลด0วยวิธีการสัมภาษณ+
เชิงลึกกลุมคนในชุมชน ได0แก ผู0นําชุมชน ครู ผู0ปกครอง ประชาชนทั่ว ไป จํานวน 17 คน
ในประเด็นความคิด มุมมอง และการแสดงออกตอความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคมและความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดการปOองกันและลดผลกระทบจากการมีพฤติกรรม
เสี่ยงจากการใช0รถจักรยานยนต+ของเด็กและเยาวชนในชีวิตประจําวัน และการสังเกตการณ+
แบบไมมีสวนรวม โดยสังเกตพฤติกรรมคนในชุมชนและทาทีปฏิบัติเมื่อเห็นเด็กในชุมชนขับขี่
รถจักรยานยนต+ และสถานการณ+ที่คนในชุมชนคัดค0านหรือสนับสนุนการขับขี่รถจักรยานยนต+
ของเด็กในชุมชน
งานวิจัยพบวา คนในชุมชนไมได0เพิกเฉยตอป6ญหาเด็กขี่รถจักรยานยนต+ แตมีมุมมอง
หรือการให0ความหมายถึงความเปVนเด็ก ผู0ใหญ ที่พร0อมจะใช0มอเตอร+ไซค+แตกตางจากมุมมอง
ของคนทํางานด0านอุบัติเหตุ ในชุมชนมีเทคนิควิธีการลดอันตรายเฉพาะตัวที่ถูกถายทอดจาก
ผู0ใหญสูเด็ก และชุมชนมีการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและความเสี่ยงทางสังคมกอน
มีปฏิบัติการตอการใช0รถจักรยานยนต+ของเด็กในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปVนความรู0ที่สามารถ
ยกระดับมาสูการจัดการป6ญหาเด็กขี่มอเตอร+ไซค+ได0

ดารารัตน9 ช,างด,วง
ที่ทํางานป6จจุบัน

นักวิชาการแผนเยาวชนกับความปลอดภัยทางถนน
ศูนย+วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+
พ.ศ. 2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2557 - ป6จจุบัน นักวิชาการแผนเยาวชนกับความปลอดภัย
ทางถนนศูนย+วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
พ.ศ. 2556 - 2557 เจ0าหน0าที่ประสานงานและพนักงานสัมภาษณ+
โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) และ
การวัดน้ําหนัก อรรถประโยชน+ในประชากรไทย มูล นิธิเพื่อการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด0านสุขภาพ (HITAP) กระทรวง
สาธารณสุข
พ.ศ. 2556 (มกราคม - พฤษภาคม) พนักงานสัมภาษณ+
โครงการศึกษาผลของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล+
ในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ศูนย+วิจัยป6ญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2554 - 2555 เจ0าหน0าที่บริหารงานโครงการ CSR
บริษัทรักลูกกรุ[ป
พ.ศ. 2553 - 2554 หัวหน0าการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท+

086-831-1057

อีเมล+

dararat@roadsafetythai.org

ทําไมวัยรุ6นไม6สวมหมวกกันน็อก

ฌณาธิปว9 ศิริภัคกุลวัฒน9
ฌณาธิปว+ ศิริภัคกุลวัฒน+

บทคัดย6อ
การวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค+เพื่อศึกษาป6จจัยด0านสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
ทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อก การให0ความหมายตอการสวมหมวกกันน็อก
และกาละ เทศะของการสวมหมวกกันน็อกของวัยรุนขณะขับขี่รถจักรยานยนต+ โดยมีคําถาม
วิจัยหลักคือ ทําไมวัยรุนไมสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต+ และกาละ เทศะไหน
ที่วัยรุนสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต+ เก็บข0อมูลภาคสนามด0วยการสัมภาษณ+
เชิงลึกกลุมวัยรุน อายุตั้งแต 15 - 25 ป‡ ในเขตอําเภออุบลรัตน+ จังหวัดขอนแกน จํานวน 7 คน
และวิเคราะห+ข0อมูลเชิงเนื้อหาผานแนวคิดทฤษฎี ข0อค0นพบสําคัญคือ 1) การให0ความหมาย
ของความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต+ไมมีความเกี่ยวข0องกับการไมสวม
หมวกกันน็อก แตวัยรุนคิดวาอุบัติเหตุเกิดจากความประมาท ขับด0วยความเร็ว การเมา หรือ
เกิดจากคนและสัตว+ที่กีดขวางทางกะทันหัน ในทางกลับกัน วัยรุนกลุมนี้มองวาการสวมหมวก
กันน็อก อาจเปVนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได0 เพราะหมวกกันน็อกไมได0มาตรฐาน ปดบัง
การมองเห็นหรือการได0ยิน 2) กาละ เทศะ ที่มีผลตอการตัดสินใจสวมหมวกกันน็อกของวัยรุน
ได0แก การขับขี่รถจักรยานยนต+บนถนนสายหลักหรือเดินทางไกลออกนอกหมูบ0านตั้งแต 10
กิโลเมตรขึ้นไป และการขับขี่รถจักรยานยนต+เข0าไปในพื้นที่เครงครัด เชน สถานที่ราชการ
โรงงาน เปVนต0น

ที่ทํางานป6จจุบัน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแกน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 พยาบาลสาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุ ชน มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2542 พยาบาลศาตรบัณฑิต
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2542 - ป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2536 - 2540 พยาบาลเทคนิค แผนกอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2535 - 2536 พยาบาลเทคนิค แผนกผูป0 Bวยใน
โรงพยาบาลอุบลรัตน+ จังหวัดขอนแกน

ผลงานวิชาการ

- การจัดระบบบริการการแพทย+ฉุกเฉิน โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบรัตน+ จังหวัดขอนแกน
- การเฝOาระวังภาวะเจ็บปBวยฉุกเฉินโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลบ0านดง อําเภออุบลรัตน+
จังหวัดขอนแกน

โทรศัพท+

099-247-8798

อีเมล+

schanatipf@gmail.com

ความเสี่ยงและความปลอดภัย: การโดยสารรถตูส, าธารณะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อมราพร สุรการ
บทคัดย6อ
การศึกษาครั้งนี้มุ งทําความเข0าใจถึงการรับรู0อันตรายและความเสี่ยง โดยศึกษาถึง
เงื่อนไขที่มีตอการรับรู0อันตรายและความเสี่ยงของคนขับรถตู0และผู0โดยสารรถตู0ส าธารณะ
โดยใช0ก ารวิจ ัย เชิง คุณ ภาพและกระบวนการศึก ษาตามแนวคิด เชิง ชาติพัน ธุ+ว รรณา
(Ethnography Research) เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+เชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวม
จากคนขับรถตู0สาธารณะ ผู0โดยสารรถตู0สาธารณะ นายทารถ เจ0าของคิวรถตู0โดยสารสาธารณะ
จํานวน 12 คน และวิเคราะห+ข0อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา เงื่อนไขและการรับรู0ตอ
อัน ตรายและความเสี ่ย งของคนขับ รถตู 0แ ละผู 0โ ดยสารรถตู 0ส าธารณะ ประกอบด0ว ย
1) อันตรายที่เกิดจากรถตู0มีอยูจริง อันเนื่องมาจากระบบโครงสร0างของรถตู0ที่ไมเหมาะกับ
การใช0โดยสารและจากการรับรู0ภาพลักษณ+จากสัญญะวารถตู0มีความอันตราย 2) ความคุ0นเคย
ของคนขับตอความเสี่ยงที่ให0ความสําคัญตอความเสี่ยงทางสังคมมากกวาความเสี่ยงทาง
สุขภาพ 3) ความคุ0นเคยของผู0โดยสารตอความเสี่ยงในเชิงวัฒนธรรมของความเปVนคนไทย
เชน ไมกล0าบอกสิ่งที่ถูกต0อง ไมรักษากฎระเบียบ การกลัวตออํานาจ และ 4) รัฐบาลไมให0
ความสําคัญกับการเดินทางของคนที่อยูในเขตปริมณฑลและการไมบังคับกฎหมายอยาง
แท0จริง

อมราพร สุรการ
ที่ทํางานปCจจุบัน อาจารย+ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร+ประยุกต+
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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
ผลงานวิชาการ
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ความไม6เป8นธรรมทางสังคมสู6ภาวะอันตรายบนท,องถนน:
กรณีศึกษารถตู,โดยสารสาธารณะ
วัฒกานต+ ลาภสาร
บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะความบีบคั้นกดดันจากความไมเปVนธรรมทางสังคมที่เกิดกับ
ผู0ขับขี่และผู0โดยสารรถตู0โดยสารสาธารณะ เพื่อมุงตอบคําถามวาความไมเปVนธรรมทางสังคม
ลักษณะใดบ0างที่บีบคั้นกดดันผู0ขับขี่และผู0โดยสารรถตู0โดยสารสาธารณะ และสงผลให0เกิด
ความขาดพรองหรือความไมพร0อมที่จะมีพฤติกรรมการใช0รถใช0ถนนอยางปลอดภัยอยางไร
บ0าง โดยการเก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตการณ+แบบไมมีสวนรวม จากผู0ให0ข0อมูล
จํานวน 36 คน พบวา ผู0ขับขี่และผู0โดยสารรถตู0โดยสารสาธารณะถูกบีบคั้นกดดันจากความ
ไมเปVนธรรมทางสังคม ดังนี้ 1) ขาดการจัดสรรสิทธิและผลประโยชน+ด0านความปลอดภัยให0แก
สมาชิก ในสัง คมอยางเหมาะสมและเทาเทียม 2) ขาดการถวงดุล คุณ คา ความต0องการ
ผลประโยชน+ข0อได0เปรียบตางๆ ของสมาชิกให0เกิดความเหมาะสม 3) ขาดโอกาสทางสังคมที่
เทาเทียมกัน โดยไมยึดติดกับความแตกตางทุกรูปแบบที่จะได0รับความปลอดภัย 4) ขาด
ระบบหนุน เสริมผู0ที่ขาดพรอง ผู0ที่ไ มพร0อมให0มีความเทาเทียมทางสั งคมที่จะได0รับความ
ปลอดภัย
โดยลักษณะความไมเปVนธรรมทางสังคมดังกลาวข0างต0น เปVนผลมาจากแรงบีบคั้น
กดดันจากโครงสร0างทางสังคมที่ประกอบสร0างขึ้น 7 โครงสร0าง ได0แก โครงสร0างการคุ0มครอง
ทางสังคม โครงสร0างระบบการศึกษา โครงสร0างการบริหารจัดการภาครัฐ โครงสร0างการขัดเกลา
ของสังคม โครงสร0างบรรทัดฐานของสังคม โครงสร0างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
โครงสร0างการกีดกันทางสังคม

วัฒกานต9 ลาภสาร
ที่ทํางานป6จจุบัน

นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ กองบูรณาการ
ความปลอดภัยทางถนน กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะสิ่งแวดล0อมและทรัพยากรศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2552 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พ.ศ. 2559 - ป6จจุบัน นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ
กองบูรณาการความปลอดภัย ทางถนน
กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2558 - 2559 นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2553 - 2558 นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2549 - 2553 นักวิเคราะห+นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. 2547 - 2549 เจ0าหน0าที่วเิ คราะห+นโยบายและแผน 5
สํานักงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2545 - 2547 นายชางโยธา 5
ศูนย+ปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
พ.ศ. 2532 - 2545 นายชางโยธา 2
ศูนย+ปฏิบัติการเรงรัดพัฒนาชนบท เขต 6 ขอนแกน

ประวัติการทํางาน

โทรศัพท+

095-515-6902

อีเมล+

Dr.wattakan@gmail.com

ตัวตน อัตลักษณ9 และการให,ความหมายต6อการบาดเจ็บซ้าํ
จากการขี่มอเตอร9ไซค9ลม, ซ้ําในวัยรุ6นชาย
สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้ศึก ษาการให0นิยามความหมายตอการ “ล0ม ซ้ํา ” จากการขี่มอเตอร+ไซค+
ของวัยรุนกลุมหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อต0องการตอบคําถามวา พวกเขามีมุมมองอยางไร
ตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขี่มอเตอร+ไซค+บอยครั้ง และมีวิธีการปOองกันหรือ “ลดอันตราย”
(Harm reduction) จากการเกิดอุบัติเหตุดังกลาวอยางไรบ0า ง การวิจัยนี้เ ปVน การวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+และสังเกตแบบไมมีสวนรวมจากวัยรุนชายจํานวน
6 คน ที่อาศัยในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปVนระยะเวลาประมาณ
6 เดือน จากการศึกษาพบวา วัยรุนมองวาการ “ล0มซ้ํา” จากการขี่มอเตอร+ไซค+เปVนเรื่องปกติ
ที่เกิดขึ้นได0ในหมูเด็กผู0ชาย มีการจําแนกประเภทการล0มซ้ําออกเปVน 2 ประเภท คือ 1) การล0ม
แบบสมเหตุสมผล หรือมีสาเหตุการล0มที่เข0าใจได0 และ 2) การล0มแบบไมสมเหตุสมผล หรือ
การล0มที่ไมนาจะเกิดขึ้นได0 โดยการล0มแตละประเภทจะกอให0เกิด “อัตลักษณ+ทางสังคม”
ของผู0ล0มที่แตกตางกันไป ซึ่งจะสงผลให0เพื่อนในกลุมมีมุมมอง ความคาดหวัง และการปฏิบัติ
ตอคนๆ นั้นแตกตางไปด0วย นอกจากนี้ ยังพบวา วัยรุนกลุมนี้ยังมีวิถีปฏิบัติในการปOองกันการ
ล0มซ้ําและการลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุที่ถายทอดและสงตอกันภายในกลุมด0วย เชน
วิธีการแตงตัวเมื่อต0องขี่มอเตอร+ไซค+ ทาทางที่ต0องทําเมื่อเกิดการล0มมอเตอร+ไซค+ เปVนต0น

สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
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 ความทรงจํา และผัสสะของผู,ใช,ฝNOนมาเป8นระยะเวลานาน
พิลาสินี วงษ+นุช
บทคัดย6อ
การศึกษาชิ้นนี้ศึกษาประสบการณ+การของผู0ใช0ฝXนมาเปVนระยะเวลานาน เพื่อมุงตอบ
คําถามวา ทําไมผู0ใช0ฝXนจึงไมสามารถเลิกใช0ฝXนได0 ทั้งที่พยายามเลิกมาตลอดในระยะเวลา 20 ป‡
ทั้ง การพยายามเลิกด0ว ยตัว เองคนละอยางน0อย 10 - 15 ครั้ง และการเข0า รับ การบํา บัด
ในสถานพยาบาลคนละไมต่ํากวา 5 - 6 ครั้ง โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการ
สัมภาษณ+ประวัติชีวิตและเรื่องเลาเกี่ยวกับ “ฝXน” และ “ชวงเวลาขณะใช0ฝXน” จากชายชาว
อาขา อายุระหวาง 55 - 65 ป‡ จํานวน 6 ราย โดยทุกคนมีประสบการณ+การใช0ฝXนมาอยางน0อย
25 ป‡ จากการศึกษาพบวา การติดฝXนอาจไมได0มีสาเหตุจากสมองติดยา เปVนผู0ที่มีความเสื่อม
ทางศีลธรรม มีบุคลิกภาพบกพรอง มีจิตใจออนแอ หรือการมีบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง ตามชุด
คําอธิบายกระแสหลักแตเพียงอยางเดียว แตยังเปVนรูปแบบความสัมพันธ+หรือประสบการณ+
แบบหนึ่งของมนุษย+ ที่มีการเชื่อมโยงระหวางรางกาย อารมณ+ และผัสสะที่มีตอการใช0ฝXน
หลอมรวมเปVนพลังของความทรงจํา ความคิดถึง ความอาลัยที่มีตอฝXนจนไมสามารถตัดได0

พิลาสินี วงษ9นุช
ที่ทํางานปCจจุบัน อาจารย+ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟOาหลวง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2550 - ป6จจุบัน อาจารย+ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟOาหลวง
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, พิลาสินี วงษ+นชุ , วิวัฒน+ แก0วดวงเล็ก.
ความชุกและป6จจัยที่มีความสัมพันธ+กับภาวะซึมเศร0าของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร+
สํานักวิชาวิทยาศาสตร+สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟOาหลวง, 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 โชติวฒ
ั นตระกูล
บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้เปVนการศึกษามุมมองของนักศึกษาผู0ใช0เมทแอมเฟตามีนตอสิ่งที่เรียกวา
“เวลาวาง” เพื่อมุงตอบคําถามวา นิยาม “เวลาวาง” ของนักศึกษาเหลานี้คืออะไร แตกตาง
จากมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วยการสัมภาษณ+
และสังเกตการณ+อยางไมมีสวนรวม ในชีวิตประจําวันของนักศึกษาผู0ใช0เมทแอมเฟตามีนของ
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 คน ในระยะเวลาประมาณ 5 เดือน
จากการวิจัยพบวา สําหรับมหาวิทยาลัยแล0ว “เวลาวาง” ของนักศึกษา คือชวงเวลาที่ต0อง
กํากับควบคุมอยางยิ่ง เพราะจะทําให0นักศึกษาใช0ไปอยางไมเปVนประโยชน+ และสวนหนึ่งใช0ไป
เพื่อเสพยาเสพติด จึงมีนโยบายการกํากับ ควบคุม กิจ กรรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพนัก ศึกษา
ในหลายระดับ อยางไรก็ตาม ในมุมมองของนักศึกษาผู0ใช0เมทแอมเฟตามีนแล0ว นโยบาย
ที่มุงจัดการเวลาวางของนักศึกษาเพื่อปOองกันไมให0ไปใช0ยาเสพติดนั้น กลับเปVนสิ่งที่มาจํากัด
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแตละคนแทน นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบด0วยวา ในหลาย
กรณี นักศึกษาผู0ใช0เมทแอมเฟตามีนกลับใช0เมทแอมเฟตามีนมาชวยในการบริหารจัดการเวลา
ในชีวิตประจําวันของตนให0เกิดประสิทธิภาพด0วย

ชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
ที่ทํางานป6จจุบัน

นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2560 - ป6จจุบัน นักวิชาการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2557 - 2559 ผู0ปฏิบัติงานบริหาร
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2556 - 2557 นักวิชาการศึกษา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2555 - 2556 ผู0ชวยนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท+

087-040-4542

อีเมล+

Chaimongkol@snru.ac.th

พฤติกรรมการใช,ยาแก,ไอของกลุ6มวัยรุ6นมุสลิมในมิติทางสังคมวัฒนธรรม จังหวัดยะลา
ยา ยาเสพติด อาหาร: ความหมายที่หลากหลาย (และไหลลื่น) ของ “ยาแก,ไอ” ในสังคมมุสลิม
สัญญา ยือราน
บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้เปVนการศึกษามุมมองของวัยรุนมุสลิมตอการใช0ยาแก0ไอในจุดประสงค+อื่น
ที่ไมใชการใช0เพื่อ การรักษาอาการเจ็บปBว ย เพื่อมุงตอบคําถามวา นิยามความหมายของ
“ยาแก0ไอ” ในมุมมองของพวกเขาคืออะไร การวิจัยนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข0อมูลด0วยวิธีการสัมภาษณ+วัยรุนอายุ 20 - 25 ป‡ ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา จํานวน 11 คน และผู0ทรงคุณวุฒิด0านเด็กและเยาวชน จํานวน 1 คน ระหวางเดือน
พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2560 จากการศึกษาพบวา พวกเขามีนิยามความหมายของยาแก0ไอ
ที่หลากหลายและไหลลื่นไปตามบริบท ในบางชวงเวลา วัยรุนมุสลิมกลุมนี้ก็เห็นวายาแก0ไอ
คือ “ยาเสพติด” โดยตัวมันเอง ซึ่งให0โทษกับรางกายได0หากใช0ไมถูกต0องตามคําแนะนําของ
เภสัชกร บางชวงเวลาพวกเขามองวาเปVน “เครื่องปรุงรส” ที่ชวยให0น้ํากระทอมสามารถดื่มได0
อยางคลองคอ ไมมีรสขมจนเกินไป และในบางชวงเวลา ก็มองวามันเปVน “ยา” ชวยแก0ป6ญหา
สุขภาพของตัวเองอยางการนอนไมหลับได0

สัญญา ยือราน
ที่ทํางานป6จจุบัน

เภสัชกรชํานาญการ สํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล0อม
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558 - ป6จจุบัน สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร+ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2558 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร หาวิทยาลัยสงขลานครินทร+
พ.ศ. 2550 เภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาเภสัชศาสตร+ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2544 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร+ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2557 - ป6จจุบัน เภสัชกรชํานาญการ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2551 - 2556 เภสัชกรปฏิบัติการ
โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

ผลงานวิชาการ

- การพัฒนาระบบการบริหารคลังเวชภัณฑ+หนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายสุขภาพ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
- คุณภาพของการเก็บรักษายาต0านวัณโรคที่บ0านของผู0ปวB ย

โทรศัพท+

089-870-5625

อีเมล+

yam_sanya@hotmail.com

จากผู,ใช,ยา....สู6อาสาสมัครเพื่อนช6วยเพื่อน

ลาวัลย9 เวชอภิกุล
ลาวัลย+ เวชอภิกุล

บทคัดย6อ
งานวิจ ัย นี ้เ ปVน การศึก ษาประสบการณ+ช ีว ิต ของผู 0ใ ช0ย าเสพติด ที ่ป ฏิบ ัต ิง าน
เปVน อาสาสมัครในองค+ก รพัฒ นาเอกชนที่ทํางานดู แลสุขภาพผู0ใช0 ยาเสพติด โดยการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช0วิธีเก็บข0อมูลด0วยการลงพื้นที่สัมภาษณ+และสังเกตการทํางานของอาสาสมัคร
จํานวน 5 คน ซึ่งปฏิบัติงานมามากกวา 2 ป‡ รวมกับการสัมภาษณ+ผู0รวมงานกับอาสาสมัคร
จํา นวน 5 คน เพื่อ ตอบคํา ถามวา นิย ามและความคาดหวัง ตอการเปVน “อาสาสมัค ร”
ในมุมมองของพวกเขาเปVนอยางไร จากการศึกษาพบวา อาสาสมัครเหลานี้เข0ามาทํางาน
เพราะเคยประสบกับเหตุการณ+การเจ็บปBวยล0มตายของเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เกิดจาก
การใช0ยาเสพติด ประกอบกับการได0เห็นการทํางานของเจ0าหน0าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
อยูกอน จึงตัดสินใจสมัครเข0ามาทํางาน สําหรับพวกเขาแล0ว “งานอาสาสมัคร” มีคามากกวา
แคการทํางานเพื่อรับเงินเดือน แตหมายถึงโอกาสในการเรียนรู0และพัฒนาตนเองในด0านตางๆ
โดยเฉพาะการเสริมสร0างคุณคาในตนเอง และคุณคาในการที่ได0ทํางานชวยเหลือเพื่อนผู0ใช0ยา
ด0วยกัน ซึ่งคุณคานี้เองที่เปVนแรงผลักดันสําคัญให0พวกเขาเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ลดการใช0ยาเสพติดของตัวเองลงได0 อยางไรก็ตาม “เงินเดือน” ก็ยังเปVนสิ่งจําเปVนสําหรับพวก
เขา เพราะเปVน แหลงรายได0สําคัญในการดํารงชีวิต ตางไปจากนิยามการเปVน อาสาสมัคร
โดยทั่วไปซึ่งมักโยงกับการเปVนจิตอาสาที่ไมหวังผลตอบแทน

ที่ทํางานป6จจุบัน

นักวิจัยอิสระ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2560 - ป6จจุบัน ครุศาสตร+ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2544 เศรษฐศาสตร+บัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการทํางาน

มิถุนายน - ตุลาคม 2555 นักวิชาการอิสระ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
งานควบคุมโรคเอดส+ วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ+
พ.ศ. 2554 - 2555 Project Coordinator
มูลนิธิพฒ
ั นาเครือขายเอดส+ (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

ฮัสณาฐ9 โตQะพา
ฮัสณาฐ+ โต[ะพา

บทคัดย6อ
การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค+เพื่อศึกษาความทุกข+ของสตรีไทยมุสลิม
ที่ ส ามีติ ด สารเสพติ ด การเผชิญ ความทุ ก ข+ ข องสตรี ไ ทยมุส ลิม ที่ ส ามี ติดสารเสพติ ด และ
รากฐานทางสังคมที่สงผลให0สตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติดมีความทุกข+ ผู0ให0ข0อมูลเปVน
สตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติดจํานวน 12 คน และผู0เกี่ยวข0องจํานวน 12 คน เก็บข0อมูล
โดยการสัมภาษณ+เชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการบันทึกภาคสนาม วิเคราะห+
ข0อมูลโดยใช0หลักการวิเคราะห+ของแวนมาเนน (Van Manen, 1990) ผลการศึกษาพบวา 1)
ความทุกข+ของสตรีไทยมุสลิมที่สามีติดสารเสพติด ได0แก การเลี้ยงดูและการศึกษาของบุตร
อาชีพและคาใช0จายของครอบครัว และการดําเนินชีวิตอยูในภาวะที่สามีติดสารเสพติด ซึ่ง
สงผลให0เกิดความทุกข+ด0านรางกาย จิตใจ และสังคม 2) การจัดการความทุกข+ของสตรีไทย
มุส ลิม ที่ส ามีต ิด สารเสพติด ได0แ ก การใช0ศ าสนบํ า บัด เชน การละหมาด การใช0ห ลัก
คํา สอนของศาสนา ความอดทน และการยอมจํานนตอบททดสอบของพระเจ0า เปVน ต0น
การผอนคลายความเครียดด0วยตนเอง เชน การเลนกีฬา สันทนาการ การระบายความทุกข+
บนสื่อสังคมออนไลน+ เปVนต0น และการมีแหลงสนับสนุนทางสังคม เชน การระบายความรู0สึก
แกบุคคลที่ไว0วางใจและการไปรับบริการปรึกษาจากหนวยงานราชการ 3) รากฐานทางสังคม
ที่สงผลให0สตรีไทยมุสลิมที่สามีติดยาเสพติดมีความทุกข+ ได0แก การตีตราเพศสภาพของสังคม
ที่ผู0ชายเปVนใหญและความทุกข+เชิงสังคม (ฮูกมปากัต) และโครงสร0างครอบครัวและชุมชน
ที่ออนแอ

ที่ทํางานปCจจุบัน
อาจารย+ประจําคณะพยาบาลศาสตร+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยาเขตป6ตตานี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+
พ.ศ. 2542 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
การพยาบาลละผดุงครรภ+ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2554 - ป6จจุบัน อาจารย+ประจําคณะพยาบาลศาสตร+
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยาเขตป6ตตานี
พ.ศ. 2542 - 2553 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมงานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลมายอ จังหวัดป6ตตานี
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 ฮัสณาฐ+ โต[ะพา. (2560). อัตราการใช0สารเสพติดและการมีสวนรวมของ
ประชาชนเพื่อปOองกันการใช0สารเสพติดในชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต0. วารสารสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 28(2), 195-207.
โทรศัพท9 097-354-7191 อีเมล9 hasnatohpa@gmail.com

สามารถ สุวรรณภักดี

ยากลาย: ความเป8นตัวตน ผัสสะและสุนทรียะ
สามารถ สุวรรณภักดี
บทคัดย6อ
งานวิจัยนี้เปVนการศึกษามุมมองของผู0สูบบุหรี่ยาเส0นตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ยาเส0น
และการสูบบุหรี่ซอง เพื่อตอบคําถามวา ทําไมผู0สูบบุหรี่ยาเส0นบางคนจึงเลิกสูบบุหรี่ซองอยาง
เด็ดขาดและหันมาสูบบุหรี่ยาเส0นแทน ในขณะที่บางคนกลับไมได0เลิกสูบบุหรี่ซองอยางสิ้นเชิง
แตสูบสลับไปมาระหวางบุหรี่ทั้งสองชนิด โดยใช0การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลภาคสนาม
ด0วยการสัมภาษณ+เชิงลึกจากผู0ที่สูบยาเส0นในพื้นที่ลุมน้ําคลองกลาย อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธ รรมราช จํานวน 17 คน จากการศึกษาพบวา นอกจากป6จจัยทางเศรษฐกิจ เชน
ราคายาเส0นถูกกวาบุหรี่ซอง ยาเส0นหาได0งายกวาบุหรี่ซองแล0ว ป6จจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ
ป6จจัยทางการเมืองและสุนทรียศาสตร+ หรือการมีอํานาจในการเลือกและสุนทรียะจากผัสสะ
ที่ได0รับจากยาเส0น สวนป6จจัยที่ทําให0คนกลุมหนึ่งสูบสลับไปมาระหวางยาเส0นและบุหรี่ซอง
แทนที่จะสูบเฉพาะยาเส0นเพียงอยางเดียวนั้น เปVนเพราะบุหรี่ซองให0อัตลักษณ+ทางสังคมที่
สําคัญตอหน0าที่การงานแกพวกเขา แตกตางไปจากบุหรี่ยาเส0นซึ่งให0อัตลักษณ+ทางสังคมในอีก
ลักษณะหนึ่ง ทําให0พวกเขาเลือกสูบบุหรี่ทั้งสองชนิด สลับไปมาตามเวลาและสถานที่ที่เขาคิดวา
“เหมาะสม” ที่จะสูบบุหรี่ชนิดนั้นๆ

ที่ทํางานป6จจุบัน

นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ0านหัวคู
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2557 - ป6จจุบัน นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ0านหัวคู จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2538 - 2549 นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2535 - 2538 เจ0าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานวิชาการ

- การวิจัยเชิงทดลองเรื่อง ความสัมพันธ+ระหวางระดับน้ําในภาชนะ
สีของภาชนะและระดับความสูงของภาชนะ กับ การเกิดลูกน้ํา
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการภาวะเสี่ยงซึมเศร0าด0วย
กระบวนการเรียนรูส0 าเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร0า
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่อง การค0นหาและการ
จัดการจุดวิกฤติของการใช0สารเคมีปราบศัตรูพชื ของเกษตรกร
ตําบลสระแก0ว
- การวิจัยเชิงทดลองเรื่อง ประสิทธิผลการลดเชื้อ Escherichia
coli ในผักเครื่องเคียงจากการล0างด0วยน้ําบัวบก
- การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่
เหมาะสมในพื้นที่อําเภอทาศาลา สําหรับผู0ปBวยที่ทําหัตถการที่บ0าน

โทรศัพท+

089-867-8371

อีเมล+

samsam.spk@gmail.com

บุหรี่: ประสบการณ9 ผัสสะ การเลิกบุหรี่

ดวงใจ สอนเสนา
ดวงใจ สอนเสนา

บทคัดย6อ
การวิจัยนี้เปVนการศึกษาประสบการณ+การเลิก บุหรี่ได0ด0ว ยตัว เองของคนกลุ มหนึ่ง
เพื่อมุงตอบคําถามวา ป6จจัยอะไรที่ชวยให0คนเลิกบุหรี่ได0ด0วยตัวเอง โดยไมจําเปVนต0องเข0ารวม
โปรแกรมบําบัดที่สถานบริการสุขภาพจัดให0 การวิจัยนี้เปVนวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลด0วย
การฟ6ง “เรื่องเลา” (Narrative) วาด0วยประสบการณ+การสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ของบุคคล
จํานวน 11 คน อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปอพาน อําเภอ
นาเชือก จัง หวัดมหาสารคาม จากการศึกษาพบวา ป6จจัยที่ทําให0พวกเขาเลิกบุหรี่ได0ด0ว ย
ตัวเอง คือ คาใช0จายที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาบุหรี่ บุคคลรอบข0างขอร0องให0เลิก การมีโรค
ประจําตัวและการไมมีภาระที่ต0องรับผิดชอบจนเกิดภาวะเครียดแล0วสูบบุหรี่เหมือนแตกอน
จึงเกิดการตัดสินใจเลิกบุหรี่ด0วยตนเอง ผู0เลิกบุหรี่ด0วยตัวเองเหลานี้ยังมีกระบวนการเลิกบุหรี่
ที่คล0ายกัน กลาวคือ ประการแรก ต0องตั้งใจแนวแนที่จะเลิก บอกครอบครัว คนรอบข0างวา
จะเลิกบุหรี่ ประการที่ส อง ต0องอดทนตออาการอยากยาชวงแรก ได0แก อาการหงุดหงิด
ขี้โมโห ซึมเศร0า งวงนอน ประการที่สาม ใช0เทคนิคตางๆ เชน ลดจํานวนมวนบุหรี่ หาสิ่ง
ชดเชยมาทดแทนอรรถประโยชน+ที่ได0รับจากบุหรี่ เปVนต0น การเลิกบุหรี่ด0วยตนเองจะทําให0
ผู0เลิกสูบบุหรี่ เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถเลิกเองได0 จดจําชวงเวลที่เลิกบุหรี่ได0เปVนอยางดี

ที่ทํางานป6จจุบัน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปอพาน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2549 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2543 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2560 - ป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พ.ศ. 2553 นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
พ.ศ. 2547 นักวิชาการสาธารณสุข
พ.ศ. 2538 เจ0าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

ประวัติการทํางาน

ผลงานวิชาการ

- การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู0ปBวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ศูนย+สุขภาพชุมชนปอพาน อําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
- ชุมชนชวยคิดครอบครัวชวยฝ6น สานพลังไร0ควันบุหรี่ บ0านปอพาน
ตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
- การปOองกันและแก0ป6ญหาการตั้งครรภ+ไมพร0อมในวัยรุนตําบล
ปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
- ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู0 ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน
ตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

โทรศัพท+

089-861-4356

อีเมล+

jaaedj@hotmail.com

พื้นที่ห,ามสูบบุหรี่: ความหมายและมุมมองของนักสูบในบริบทของชุมชน
วยุรฉัตร สุบิน
บทคัดย6อ
การวิจัยนี้มุงศึก ษามุมมองของผู0สูบ บุห รี่ที่มีตอปOา ยห0ามสูบบุหรี่ในพื้น ที่ส าธารณะ
เพื่อตอบคําถามวา ทําไมผู0สูบบุหรี่จํานวนหนึ่งจึงสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีปOายห0ามสูบบุหรี่ติดไว0
โดยมุงหวังวาการเข0าใจมุมมองของพวกเขาจะเปVนประโยชน+ตอการจัดการพื้นที่ห0ามสูบให0มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต การวิจัยนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข0อมูลภาคสนามด0วย
การสัมภาษณ+เชิงลึกจากผู0ที่สูบบุหรี่ จํานวน 20 คน ในเขตพื้นที่อําเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จากการศึกษาพบวา ผู0สูบบุหรี่ให0ความหมายของพื้นที่ห0ามสูบวา ไมใชพื้นที่
สาธารณะ เพราะขณะสูบนั้นมีเพียงตัวเองอยูคนเดียวหรือสูบรวมกับกลุมนักสูบด0วยกัน และ
ข0อความในปOายไมโดนใจนักสูบ ไมสามารถโน0มน0าวใจที่จะให0ปฏิบัติตามได0 อยางไรก็ตาม
ไมได0แปลวาพวกเขาไมมี “จิตสํานึกสาธารณะ” เพราะในบางสถานการณ+ เชน การไปเยี่ยม
เพื่อนที่ปBวย การอยูกับครอบครัว ผู0สูบบุหรี่เหลานี้ก็ไมสูบบุหรี่ แม0วาในบริเวณดังกลาวจะไมมี
ปOายห0ามสูบกํากับไว0ก็ตาม จึงสะท0อนให0เห็นวา “ปOายห0ามสูบบุหรี่” ไมมีอํานาจในตัวเองที่จะ
สามารถกํากับพฤติกรรมของผู0สูบบุหรี่ได0แตจําเปVนต0องนําความเข0าใจมุมมองเรื่อง “พื้นที่
สาธารณะ” และแนวคิด “ความเสี่ยงทางสังคม” เข0ามาพิจารณารวมด0วย เพื่อทําให0ปOายห0าม
สูบบุหรี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วยุรฉัตร สุบิน
ที่ทํางานป6จจุบัน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกเทียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรการศึกษาตอเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร+ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติชมุ ชน
พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร+
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค+ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2555 - ป6จจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกเทียม จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2547 - 2554 พยาบาลประจํา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนแดง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2544 - 2546 พยาบาลประจํา โรงพยาบาลกาฬสินธุ+

โทรศัพท+

095-621-8868

อีเมล+

subinvayu@gmail.com

อรรถประโยชน9ทางสังคมของการสูบบุหรี่ในมุมมองวัยรุ6น อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ9
อนุชา ยาวิไชย
บทคัดย6อ
การวิจัยนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาอรรถประโยชน+ทางสังคมของการสูบ
บุหรี่ในมุมมองของวัยรุน และเหตุผลของวัยรุนที่ต0องการอรรถประโยชน+ทางสังคมของการสูบ
บุหรี่ โดยเก็บรวบรวมข0อมูลจากวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ+ จํานวน 12 คน ที่ถูกเลือก
แบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ด0วยการ
สัมภาษณ+รวมกับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผู0วิจัยพบวา บุหรี่มีอรรถประโยชน+ทางสังคมที่
สําคัญสําหรับวัยรุน คือ การได0รับการยอมรับจากกลุมเพื่อน ซึ่งการตัดสินใจสูบบุหรี่ของ
วัยรุนในแตละสถานการณ+ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกระหวางความเสี่ยงด0านสุขภาพ (Health
risks) กับความเสี่ยงทางสังคม (Social risks) ดังนั้น Health Intervention เพื่อพัฒนา ทักษะ
ชีวิตที่จะชวยให0วัยรุนไมเปVนนักสูบหน0าใหม หรือวัยรุนเลิกบุหรี่ได0นั้น ควรตั้งอยูบนสมมติฐาน
ที่ไมแยกขาดจากเงื่อนไขบริบทชีวิตวัยรุนที่เฉพาะเจาะจง

อนุชา ยาวิไชย
ที่ทํางานป6จจุบัน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ+

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2550 - ป6จจุบัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ+
พ.ศ. 2547 - 2549 นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลระวิง จังหวัดเพชรบูรณ+

โทรศัพท+

089-562-2410

อีเมล+

anuchai50@hotmail.com

ดําเนินงานโดย
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
Facebook.com/CultureandHealthRisks

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
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

