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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับ
การสังเกตการณ์ ด้วยตัวผู้วิจัยเองซึ่งมีประสบการณ์การท�ำงานด้านการดูแลผู้มีปัญหาแอลกอฮอล์มากกว่า 24 ปี และผ่าน
การศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมี 3 กลุ่มคือ (1) สตรีที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์จ�ำนวน 14 คน (2)
บุคคลในครอบครัวหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านจ�ำนวน 7 คน และ(3) เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล
ชุมชนจ�ำนวน 7 คน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประเด็น ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบสามเส้า ผลการ
วิจัยพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรมมีพฤติกรรม 2 ลักษณะ คือ ดื่มเป็นครั้งคราว และการ
ดื่มเป็นประจ�ำ ซึ่งการดื่มแบบประจ�ำสามารถจ�ำแนกได้จากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้รับเป็น 3 ระดับ คือ (1) ดื่มเล็กน้อย
2) ดื่มปานกลาง และ (3) ดื่มหนัก) ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มมี 3 ด้านคือ (1) ปัจจัยภายในตนเอง ที่
ส�ำคัญคือความรู้และความเชื่อที่ว่าการดื่มช่วยให้คลายปวดเมื่อยและความตึงเครียดจากการท�ำงาน (2) ปัจจัยแวดล้อม
เช่น การมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยง เทศกาลงานประเพณี และการมีแหล่งจ�ำหน่ายใกล้ที่อยู่อาศัย ท�ำให้เข้าถึง
การดื่มได้ง่าย และ (3) ปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยเอื้อ ที่ส�ำคัญคือการได้รับค่าจ้างแรงงานเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่
เรียกว่า “การเลี้ยงแขก” และ “การไหว้เจ้าที่” ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อ
กันมา ดังนั้นจากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคและลดผลกระทบอันเกิดจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข และเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ควรที่จะ
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มีการส�ำรวจและประเมินพฤติกรรมการดื่มด้วยแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT) เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่เกินมาตรฐานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด หรือเลิก
ดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มแบบเสี่ยงสูงหรืออันตราย
ค�ำส�ำคัญ: การดื่มแอลกอฮอล์, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์, สตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม

Abstract
This Hermeneutic Phenomenological study aims to examine alcohol consumption behaviors
and related factors among women who work in the agricultural sector. Data were collected through
in-depth interviews along with observation techniques by a researcher who has worked as a care
provider in community health for 24 years and who has completed a qualitative research process
training program. There were 3 key groups or informants: (1) 14 were women who consumed alcohol,
(2) 7 were family members or village health volunteers and (3) 7 were health care providers in health
care units in the Uthai Thani Province. Data were analyzed by thematic analysis and checked for data
quality by triangulation method. The results showed that the alcohol consumption behavior of women
farmers had two characteristics: occasional drinking and regular drinking. The regular drinking can be
classified by amount of alcohol consumed into 3 levels which were: (1) mild drinking, (2) moderate
drinking, and (3) heavy drinking. Factors related to alcohol consumption were classified in to 3 aspects
which were: 1) personal internal factors such as the knowledge and belief that drinking alcohol could
relieve tension and relax muscles after a hard day’s work, 2) environmental factors such as having
alcohol in a party, community tradition and a retail shops near the house and 3) supporting factors
or contributing factors such as traditions of after work payment with alcohol beverage that act as
remunerations and tradition to worship when harvesting crops is complete. Therefore, the results of
this study research suggested that the responsible organization, especially the public health services
sectors and health care network, should survey and assessed the drinking behaviors among women
population by using The Alcohol Used Identification Test: AUDIT. Then, public health service sectors
and health care networks should develop the activities for health care, health promotion and health
support for women who have a high risk of high alcohol consumption behavior in order to reduce
alcohol consumption and to prevent the consequences of risks from hazardous drinking.
.
Keywords: alcohol consumption, factors that related with alcohol consumption, farmers women
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บทน�ำ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) เป็น
สารเสพติดมีฤทธิ์กดระบบประสาท (Tammarangsi &
Wareewong, 2016) องค์การอนามัยโลกระบุว่าประชากร
ทัว่ โลกดืม่ แอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ ร้อยละ 38 หรือประมาณ
2,000 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้ผู้ดื่มเป็นเพศหญิง 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนคนที่ดื่มทั้งหมด ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์
ต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกนั้นพบว่าเป็น
สาเหตุท�ำให้เสียชีวิต ร้อยละ 5.9 เป็นสาเหตุการเกิด
โรคที่เป็นภาระในเพศหญิงร้อยละ 4.0 (World Health
Organization, 2014) ผลกระทบด้านสุขภาพส่วนใหญ่เกิด
จากพฤติกรรมการดื่มที่เกินมาตรฐาน (Demirkol, Haber,
and Conigrave, 2011) ความชุกของผู้ที่มีปัญหาจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์ (alcohol use disorder) ในประเทศไทย
มีถึงร้อยละ 49 (Center for Alcohol Studies, 2013)
การดื่มแอลกอฮอล์ ก่อโรคที่ภาระในรูปแบบของปัญหา
สุขภาพจิตมากที่สุด ถึงร้อยละ 56 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้
เกิดความผิดปกติทางจิตสูงสุด รองลงมาคือบาดเจ็บร้อยละ
23 และเป็นโรคตับแข็งร้อยละ 9 (Tammarangsi, 2012)
สตรี ไ ทยมี แ นวโน้ ม ดื่ ม แอลกอฮอล์ สู ง ขึ้ น อย่ า ง
ชัดเจน และอายที่เริ่มดื่มครั้งแรกมีแนวโน้มลดลง สาเหตุ
การดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีมีทั้ง ปัจจัยภายในตัวบุคคล
และปัจจัยแวดล้อม ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ใน
มีทั้งต่อตนเอง บุตรในครรภ์ครอบครัว ชุมชน สังคม ก่อให้
เกิดปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (Punrasi & Noosorn,
2017) ผลการส�ำรวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า
ประชาการไทย 18,641,720 คน ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
1 ปีที่ผ่านมา และเป็นผู้ดื่มประจ�ำคือมีการดื่มมากกว่า 1
ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 39.9 (Sae-ngow, Wijitkunakorn,
and Angsanangkornchai, 2016) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่นิยมดื่มคือสุรา คือร้อยละ 51.8 ชนิดที่ดื่มสูงที่สุดคือ
สุราขาว/ สุรากลั่นชุมชน รองลงมาคือเครื่องดื่มประเภท
เบียร์ ร้อยละ 44.2 (Lekfuangfu et al., 2016) กลุ่ม
วัยที่มีพฤติกรรมการดื่มสูงสุดคือวัยท�ำงานอายุ 30–44 ปี
คือร้อยละ 52.2 การศึกษาถึงอาชีพของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พบว่าผู้ที่ท�ำงานในภาคเกษตรกรรมดื่มร้อยละ
39.5 แนวโน้มการดื่มของเพศชายลดลง ในขณะที่ผู้หญิงมี
แนวโน้มดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 1.1
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562

ต่อปี (Nation Statistical office., 2015) จ�ำนวนของเพศ
หญิงที่ดื่มเป็นประจ�ำเพิ่มขึ้น และมีรายงานว่าอายุที่เริ่มดื่ม
ครั้งแรกลดลง (Srikosai, 2013) ความชุกของสตรีที่ดื่ม
แอลกอฮอล์พบว่าสตรีในเขตชนบทมีอัตราการดื่มมากกว่า
สตรีที่อยู่ในเขตเมือง (Angsanangkornchai, 2009)
การดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องผู ้ ห ญิ ง สั ม พั น ธ์ กั บ การ
เปลีย่ นแปลงของยุคสมัย แนวโน้มทีผ่ หู้ ญิงในชุมชนสามารถ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น สมัยก่อนไม่ได้ปิด
กั้นไม่ให้ผู้หญิงดื่มแอลกอฮอล์ ในหน้าเทศกาลผู้หญิงมัก
จะดื่มสาโทหรือน�้ำขาวเพื่อความรื่นเริง หรือเพื่อให้เกิด
ความกล้าที่จะแสดงออก (Wiset & Sujinprom, 2016)
ส่วนใหญ่ผู้หญิงเริ่มต้นดื่มเมื่ออายุ 15.1 ปี เหตุผลที่ท�ำให้
เริ่มดื่ม คือ ถูกเพื่อนชวน อยากลอง เครียดทุกข์ใจ อยาก
สนุก เข้าสังคม ความเท่าเทียมกับชาย ทันสมัย (Homsin
& Srisuriyawet, 2011) อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มของสตรีใน
ภาคเกษตรกรรมพบว่ามีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราคือ 19.1 ปี
(Punrasi, 2018) โอกาสที่ท�ำให้สตรีดื่มแอลกอฮอล์คือ ใน
งานสังสรรค์ การฉลองในเทศกาลส�ำคัญ และงานประเพณี
ต่าง ๆ เพราะคิดว่าช่วยให้เกิดความสนุกสนาน อารมณ์
รื่นเริง ไม่เครียด (Koonawattana & Yodnil, 2012) การ
ศึกษา สาเหตุส�ำคัญที่เพศหญิงเริ่มดื่มแอลกอฮอล์คือ เพื่อ
การเข้าสังคม หรือการสังสรรค์ สูงถึงร้อยละ 52.2 รองลง
มา คือ ตามอย่างเพื่อน เพื่อนชวน ร้อยละ 19.8 และมี
ความอยากทดลองดื่มร้อยละ 17.2 เป็นเหตุท�ำให้มีโอกาส
ดื่มมากขึ้น (Yanuch & Yodkamolsart, 2016) ความ
เจริญทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและความ
สะดวกรวดเร็วในการคมนาคมท�ำให้ประชาชนเข้าถึงเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย (Center for Alcohol Studies,
2013) เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทหี่ ลากหลายชนิด การโฆษณา
ท� ำ ให้ มี โ อกาสในการเลื อ กได้ ต ามความชอบและสนใจ
ซึ่งผลส�ำรวจการเลือกชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น
ส่วนใหญ่คำ� นึง โอกาส รสชาติ และราคาเป็นส�ำคัญ ประกอบ
กับการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้งานมีจ�ำหน่ายทุก ๆ
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง ทั้งในงานพิธีต่าง ๆ เจ้าของบ้านจะ
ต้องผู้จัดหาเพื่อรับรองผู้มาร่วมงาน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนไทย (Homsin & Srisuriyawet,
2011) ประเพณีตามความเชื่อส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์เป็น
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องค์ประกอบ ท�ำให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งใน
การด�ำเนินชีวิตตามวิถีพื้นบ้านชาวชนบท
ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่อสตรี มีทั้ง
ที่เป็นการเจ็บป่วยโดยตรงและโดยอ้อม ส่งผลต่อการเกิด
โรคกระดูกพรุน มีบุตรยาก เข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือนเร็ว
ขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด 2.44
เท่าโรคเส้นเลือดในสมองแตก 2.77 เท่า เพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งเต้านมร้อยละ 9 เกิดโรคซึมเศร้า เสี่ยงต่อ
การท�ำร้ายตนเอง พฤติกรรมก้าวร้าว แนวโน้มดื่มมากขึ้น
จนถึงขึ้นเสพติด เสี่ยงต่อพฤติกรรมการกินผิดปกติ มีเพศ
สัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม (Srikosai, 2013) หากสตรีตั้งครรภ์
ดื่มตั้งแต่ 4 มาตรฐานขึ้นไปต่อวันส่งผลกระทบต่อบุตรใน
ครรภ์คือเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคสมาธิสั้น
(Srikosai, 2013) ลูกในครรภ์ทเี่ กิดมามีโอกาสติดสุราถึงร้อย
ละ10.3 เกิดอาการผิดปกติ (Fetal Alcohol Spectrum
Disorder--FASD) ประมาณ ร้อยละ 32.9 ยิ่งไปกว่านั้นแม่
ที่ดื่มแอลกอฮอล์ประจ�ำแล้วให้นมลูกช่วง 3 เดือนแรก จะ
ส่งผลให้การพัฒนาของระบบประสาทด้านการเคลื่อนไหว
ของลูกล่าช้า (Center for Alcohol Studies, 2013)
ดังนั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
สตรีวยั แรงงานในบริบทของสตรีไทยเขตพืน้ ทีช่ นบท ซึง่ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม และมีรายงานถึง
ความชุกและแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นของการดื่มในระดับที่
เสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง และมีผลกระทบ
ต่อครอบครัวและสังคมครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาจะ
ท� ำ ให้ ท ราบพฤติ ก รรมการดื่ ม และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดื่มที่แท้จริงอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การก�ำหนดรูปแบบหรือแนวทางปฏิบตั ใิ นจัดบริการทางด้าน
สาธารณสุขเพื่อที่จะช่วยเหลือสนับสนุน ดูแล ส่งเสริมให้
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเองลดการดืม่ แอลกอฮอล์
ลงได้ จนไม่ก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยงหรือความเจ็บป่วย
อันเกิดจากการดื่มที่เกินมาตรฐาน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ ในการด�ำเนินงานส่งเสริมสุข
ภาพป้องกันโรคและความเจ็บป่วย ที่เกิดจากพฤติกรรม
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในบริบทของประเทศไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัย
แรงงานภาคเกษตรกรรม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่กระเพาะ
อาหารและล� ำ ไส้ เ ล็ ก เข้ า สู ่ ก ระแสเลื อ ดและไปที่ ส มอง
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จัดเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทและสมอง (psychoactive substance) มีผล
ต่อการท�ำงานของสมองและไขสันหลัง โดยเฉพาะมีผลต่อ
การรับรู้ อารมณ์ระดับการมีสติ ความสามารถของสมอง
และพฤติกรรม ผลมาจากฤทธิ์กดประสาท (depressant)
ของแอลกอฮอล์ในบางส่วนของสมองโดยเฉพาะในส่วน
Reticular activating system ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและ
ยับยั้งผลจะท�ำให้สมองบางส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุม
เป็นอิสระเสมือนได้รับการกระตุ้นกลไกการติดต่อสื่อสาร
กันระหว่างเซลล์ประสาทเกิดจากสัญญาณ 2 ชนิด คือ
สั ญ ญาณไฟฟ้ า และสั ญ ญาณเคมี จ ากสารสื่ อ ประสาท
(neurotransmitter) แอลกอฮอล์ออกฤทธิเ์ ช่นเดียวกับสาร
เสพติดประเภทอื่น ๆ คือ เมื่อเข้าสู่สมองจะมีผลโดยตรงไป
รบกวนการท�ำงานของสารสื่อประสาทหลักสองประเภท
โดยจะไปกระตุ้นการท�ำงานของสารกาบา (GABA) ซึ่งส่ง
ผลให้การควบคุมกล้ามเนื้อต่าง ๆ สูญเสียไป ในขณะที่ไป
ยับยั้งการท�ำงานของสารกลูตาเมท (glutamate) ซึ่งส่งผล
ให้สมองท�ำงานช้าลงและท�ำให้ผู้ดื่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
นอกจากนั้นแอลกอฮอล์ยังมีผลโดยอ้อมต่อการท�ำงานของ
สารสื่อประสาทอีกสองประเภท คือ โดปามีน (dopamine)
และเอนโดฟิน (endophins) รบกวนระบบการสร้างความ
รูส้ กึ พึงพอใจ วงจรการให้รางวัลของสมอง และกลไกเสพติด
(Tammarangsi & Wareewong, 2016)
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงปฏิกิริยา หรือ
กิจกรรมทุกอย่างของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นพฤติกรรมของคนจึง
หมายถึงปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกทั้งภายในและ
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ภายนอกตัวบุคคล มีทั้งที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ ทั้งสิ่ง
ที่สมัครใจจะกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำ ทั้งนี้พฤติกรรม
ของบุคคลย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรม
ซึ่ ง มั ก ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากความคาดหวั ง ของบุ ค คลรอบ
ข้าง สถานการณ์ ข ณะนั้ น และประสบการณ์ ใ นอดี ต
(Intarakamhang, 2011) พฤติกรรมของบุคคลจะมีการ
เปลี่ ย นแปลงอยู ่ เ สมอ ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย ด้ า นสถานการณ์
สิ่ ง แวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพมีทั้งด้านบวก (positive
behavior) และด้านลบ (negative behavior) พฤติกรรม
การดืม่ แอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมด้านสุขภาพด้านลบ อันส่ง
ผลต่อการเกิดโรคและความเจ็บป่วย พฤติกรรมการป้องกัน
โรคของบุคคล ในแบบจ�ำลองความเชือ่ ด้านสุขภาพ (health
belief model) อธิบายถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเป็นไป
ได้ของการปฏิบัติพฤติกรรม (1) การรับรู้ของบุคคล คือ การ
รับรูโ้ อกาสเสีย่ ง การรับรูค้ วามรุนแรง การรับรูภ้ าวะคุกคาม
(2) ปัจจัยร่วม ได้แก่ ประชากร จิตสังคม โครงสร้าง และ
การกระตุ้นการปฏิบัติ (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็น
ไปได้ของการปฏิบัติพฤติกรรม (likelihood of action)
ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ และ การรับรู้อุปสรรค
แต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพยังจ�ำเป็น
ต้องศึกษาถึงทัศนคติและความเชื่อ และพฤติกรรมที่เป็น
ผลมาจากอิทธิพลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น (Kemm & Close, 1995)

บริโภคแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงและแบบอันตราย โดยแบ่ง
ระดั บ การบริ โ ภคแอลกอฮอล์ ต ามคะแนนการประเมิ น
เป็ น 4 ประเภท (1) การดื่ ม แอลกอฮอล์ แ บบเสี่ ย งน้ อ ย
(low-risk drinking) คะแนน 0–7 (2) การดื่ ม แอลกอฮอล์
แบบเสี่ ย ง (hazardous drinking) คะแนน 8–15 (3)
การดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตราย (harmful drinking)
คะแนน 16-19 และ (4) การดื่ ม แอลกอฮอล์ แบบติด
(alcohol dependence) คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 20
(Silapakij & Kittirattanaphibool, 2010) ดังแสดงตัวอย่าง
ของการค�ำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ดังต่อไปนี้

การวัดปริมาณแอลกอฮอล์เรียกว่า ดื่มมาตรฐาน
(standard drink) ด้วยเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละ
ชนิดมีความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ (ดีกรี)
ไม่ เ ท่ า กั น หนึ่ ง ดื่ ม มาตรฐาน คื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์ประมาณ 10 กรัมผสมอยู่ โดยปกติกลไกการ
ท�ำงานในร่างกายของคนเราจะมีตบั ท�ำหน้าทีข่ บั แอลกอฮอล์
ออกจากร่างกาย ส�ำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ตับจะใช้เวลา
เฉลี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงในการขับแอลกอฮอล์ออกจาก
ร่างกายปริมาณหนึ่งดื่มมาตรฐาน ส่วนเครื่องมือที่นิยมใช้
ประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ คือแบบประเมิน
ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Use Disorders
Identification Test--AUDIT) เป็นเครื่องมือที่พัฒนา
ขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยนานาชาติขององค์การอนามัยโลก ที่
มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดในการวินิจฉัยการ

เบียร์ 1 กระป๋อง (330 มิลลิลิตร) มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 1.5-2 ดื่มมาตรฐาน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562

สุราสี 1 ขวดแบน (350มิลลิลิตร) มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 12-13 ดื่มมาตรฐาน
สุราสี 1 ขวดกลม (725 มิลลิลิตร) มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 25-26 ดื่มมาตรฐาน
สุราขาว 1ก๊ง (50 มิลลิลิตร) มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 2-3 ดื่มมาตรฐาน (180 มิลลิลิตร)
สุราขาว 1 กั๊ก (180 มิลลิลิตร) มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 6-7 ดื่มมาตรฐาน
สุราขาวขวดเล็ก (330 มิลลิลิตร) มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 11–12 ดื่มมาตรฐาน
สุราขาวขวดใหญ่ (625 มิลลิลิตร) มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 22–24 ดื่มมาตรฐาน

เบียร์ 1 ขวด (620 มิลลิลิตร) มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ 3 ดื่มมาตรฐาน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพชนิ ด
ปรากฏการณ์ วิ ท ยาแบบตี ค วาม (hermeneutic
phenomenological research) ซึ่งเป็นการแสวงหาค�ำ
ตอบทางด้านสุขภาพหรือองค์ความรู้ เน้นการท�ำความเข้าใจ
ผ่านการตีความประสบการณ์ชีวิตตามแนวคิดของ Martin
Heidegger และ Van Manen (Sripa, 2012) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กลุ่มตัวอย่าง และการสังเกตการณ์ (observation) บริบท
ของสตรีที่ดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์อย่าง
ลึกซึ้ง ท�ำให้เข้าใจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัย
แรงงานในภาคเกษตรกรรม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การวิจยั ครัง้ นีม้ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลและกลุม่ ตัวอย่างคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในพื้นที่รับ
ผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 ในจังหวัดอุทัยธานี
ได้แก่ โรงพยาบาลหัวยคต โรงพยาบาลลานสัก โรงพยาบาล
บ้านไร่ โรงพยาบาลหนองฉาง โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และโรงพยาบาลทัพทัน ซึ่งใน
แต่ละแห่งก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ดังนี้
1. สตรีที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงถึง
อันตราย (FAU) โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีค่ ณ
ุ สมบัตทิ กี่ ำ� หนด
(criteria case) คือสตรีมีอายุระหว่าง 15-59 ปี ประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรกรรม เช่น การท�ำ นา ท� ำ
สวน ท� ำ ไร่ หรื อ เลี้ ย งสั ต ว์ โดยสอบถามจากเจ้ า หน้ า ที่
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติดของ
โรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ง ประเมินคัดกรองด้วยแบบ
ประเมินปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Use
Disorder Identification Test--AUDIT Score) พบว่า
ในระดับเสี่ยงสูงถึงอันตราย (คะแนนระหว่าง 8–19) และ
ยินยอมให้ข้อมูล อ�ำเภอละ 2 คน รวมจ�ำนวน 14 คน
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านหรือ
บุคคลในครอบครัวที่มีสตรีดื่มแอลกอฮอล์ (CAU) โดย
สอบถามจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละ
แห่งโดยก�ำหนดคุณสมบัติว่าเป็น อสม.ที่มีประชากรในรับ
ผิดขอบเป็นสตรีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ หรือบุคคล
ในครอบครัวสตรีท่ีมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์และยินยอม
ให้ข้อมูล อ�ำเภอละ 1 คน รวมจ�ำนวน 7 คน
3. กลุ่มผู้ให้บริการด้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพ
สตรีวัยแรงงานของโรงพยาบาลชุมชน (PH) โดยก�ำหนด
คุณสมบัติว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือนักจิตวิทยา ผู้ซึ่งท�ำ
หน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาแอลกอฮอล์ และยินยอมให้
ข้อมูล โรงพยาบาลละ 1 รวมจ�ำนวน 7 คน
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาม
เอกสารรับรองหมายเลข 1059/60 ลงวันที่ 12 มกราคม
2561 โดยด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และ
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ด�ำเนินการโดยยึดหลักพิทักษ์สิทธิ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน�ำตัว อธิบาย
วัตถุประสงค์ในการศึกษาให้ทราบทุกราย ขอความร่วมมือ
ในการรวบรวมข้อมูล และชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบ
รับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ โดยการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอในภาพรวม และน�ำข้อมูลมาใช้
เฉพาะในการศึกษาในครั้งนี้เท่านั้นโดยระหว่างตอบค�ำถาม
หากกลุ่มตัวอย่างไม่พอใจหรือไม่ต้องการตอบค�ำถาม กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถออกจากการวิจัยโดยไม่ต้องบอกเหตุผล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ (1) ตั ว
ผู้วิจัย ผู้ซึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคเกษตรกรรมจังหวัด
อุทัยธานี มีประสบการณ์การท�ำงานในโรงพยาบาลชุมชน
มาเป็นระยะเวลา 24 ปี และผ่านการเรียนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (2) เครื่องบันทึกเสียง (3) แบบบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคล (4) แบบบันทึกการสังเกตภาคสนาม (field note)
เกี่ยวกับวิถีชีวิตทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์
โดยเป็นการสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มี
การควบคุ ม หรื อ เข้ า ไปกระท� ำ การใดใด เพื่ อ แทรกแซง
พฤติกรรม ซึ่งอาจท�ำให้ไม่ได้ข้อค้นพบที่เป็นจริง ดังนั้น
แนวทางที่ส�ำคัญจึงเป็นเพียงการคอยเฝ้าดู โดยเป็นการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมหรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมไม่
สมบูรณ์ ตามวิจารณญาณ และสถานการณ์ที่เหมาะสม
ซึ่งอยู่ในดุลยวินิจของผู้วิจัย และ (5) แนวค�ำถามทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview guideline) ใน
ประเด็นปัญหา พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเหตุ
ที่ดื่ม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ใช้ ตั ว ผู ้ วิ จั ย เองเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
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ข้อมูลโดยเทคนิคการเก็บข้อมูล 2 วิธี ดังนี้
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
เป็ น รายบุ ค คลโดยผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนดจุ ด มุ ่ ง หมายของการ
สัมภาษณ์ เตรียมแนวค�ำถาม แบบบันทึก เครื่องบันทึก
เสียง ติดต่อนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์สถานที่และเวลาเป็น
ที่บ้านในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 1 (FAU) และ 2 (CAU) ส่วนกลุ่ม
3 (PH) นัดสถานที่เป็นในหน่วยงานของโรงพยาบาล โดย
การแนะน�ำตนเอง และชี้แจง ให้ค�ำรับรองว่าจะไม่ท�ำให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์เสื่อมเสียหรือเดือดร้อน ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
เต็มใจให้ข้อเท็จจริงมากที่สุด โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินยอม
ก่อน และขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียง ใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที ต่อราย ภายหลังการสัมภาษณ์ผู้วิจัย
ถอดเทปการสนทนาและพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร
2. ใช้การสังเกตการณ์ (observation) เกี่ยวกับ
วิถชี วี ติ ทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับการดืม่ แอลกอฮอล์ โดยเป็นการ
สังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ลักษณะท่าทาง
สีหน้า อารมณ์ ท่าทาง และสิ่งที่พบเห็นรอบ ๆ ตัว พร้อม
จดบันทึกในแบบบันทึกการสังเกตภาคสนาม (field note)
สถานที่ไปสังเกตการณ์ได้แก่ บ้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่ม 1
และ2 ร้านค้าปลีกในชุมชน ในชุมชนที่มีการท�ำการเกษตร
และในโรงพยาบาลชุมชน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ใช้สถิติ
บรรยายโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประเด็น (thematic analysis) ตาม
หลักการวิเคราะห์และตีความข้อมูลของ สุภาภรณ์ สุด
หนองบัว (Sudnongbua, 2015) โดยน�ำข้อมูลที่ได้จาก
การถอดเทปและการสังเกตมาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพตามโดยการสร้างความคุน้ เคยกับข้อมูล (becoming
familiar with data) โดยการถอดเทป สร้างรหัสข้อมูล
(generating initial code) สร้างประเด็น (searching
for theme) ทบทวนประเด็น (reviewing themes) และ
ก�ำหนดประเด็นที่ชัดเจนและตั้งชื่อประเด็น (defining and
naming themes) กลั่นกรองและจัดเป็นหมวดหมู่ เชื่อม
โยงของประเด็นและจัดท�ำรายงาน
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562

(producing the report) การเขียนรายงานการวิเคราะห์
เชิงประเด็น
3. ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสังเกต ใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) ของเอื้อมพร
หลินเจริญ (Lincharoen, 2012) ด้วยการตีความสร้าง
ข้อมูลจากสิง่ ทีส่ งั เกตหรือปรากฏให้สงั เกตเห็น พฤติกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ตามวิจารณญาณ
และสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในดุลยวินิจของผู้วิจัย
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพข้อมูลด้วยวิธีการตรวจ
สอบแบบสามเส้า (triangulation) ด้านข้อมูล (data
triangulation) ตามแนวทางของศิ ริ พ ร จิ ร วั ฒ น์ กุ ล
(Jirawatankul, 2010) นั่นคือ การเลือกแหล่ง ข้ อ มู ล
จากจากทั้ง 7 อ�ำเภอ ในจังหวัดอุทัยธานี ที่มีสตรีที่ดื่ม
แอลกอฮอล์คือ มีผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 3 กลุ่มทั้งตัวสตรีผู้
ดื่มเองคนในครอบครัว/อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ซึ่งมีประสบการณ์ท่ีจะให้ข้อมูลปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาค
เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังตรวจสอบคุณภาพข้อมูลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย (methodological triangulation)
ทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์บริบท
พื้นที่ ซึ่งผลการตรวจสอบท�ำให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้เป็นใน
ทิศทางเดียวกันและมีความน่าเชื่อถือ

ผลการวิจัย
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นสตรีที่มีพฤติกรรมดื่ม
แอลกอฮอล์ (FAU) ทั้งสิ้น จ�ำนวน 14 คน มีภูมิล�ำเนาและ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ�ำเภอห้วยคต 2 คน ลานสัก 2 คน บ้านไร่
2 คน หนองขาย่าง 2 คน หนองฉาง 2 คน สว่างอารมณ์ 2
คน และทัพทัน 2 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 29-59 ปี เฉลี่ย
อายุ 25.5 ปี การศึ ก ษาพบว่ า มี ผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 53-59 ปี)
จบชั้นประถมศึกษาจ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1
และมัธยมปลาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 สถานภาพคู่

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 หย่าหรือแยกกันอยู่ 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.4 และโสด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1
ทุกคนประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมในลักษณะทีม่ กี าร
ท�ำเกษตรเป็นของตนเอง คือ การท�ำนาข้าว 4 ราย ไร่มัน
ส�ำปะหลัง 3 ราย ไร่ข้าวโพด 2 ราย อีก 5 คน รับจ้างท�ำการ
เกษตร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,047 บาท (SD=2,750) มี
ค่าคะแนนประเมินปัญหาจากการดื่มสุรา (AUDIT) เฉลี่ย
16.14 (SD=2.95) ประเมินคะแนนปัญหาการดื่มสุราพบ
ว่าดื่มอยู่ในระดับเสี่ยง (AUDIT 8-15) จ�ำนวน 7 คน ดื่ม
ระดับอันตราย (AUDIT 15-20) จ�ำนวน 7 คน
1.2 กลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นหรือบุคคลในครอบครัวกลุม่ สตรี
ที่ด่ืมแอลกอฮอล์ (CAU) จ�ำนวน 7 คน ในจ�ำนวนนี้มี 4 คน
เป็น อสม.ของโรงพยาบาลห้วยคต 1 คน โรงพยาบาลบ้านไร่
1 คน โรงพยาบาลหนองขาย่าง 1 คน และโรงพยาบาล
หนองฉาง 1 คน อีก 3 คน เป็นบุคคลในครอบครัวของสตรี
ที่ด่ืมคือที่อ�ำเภอลานสัก 1 คน เป็นพี่สาว อ�ำเภอทัพทัน 1
คน เป็นหลานสาว และอ�ำเภอสว่างอารมณ์ 1 คน เป็นสามี
ของสตรีที่ดื่มแอลกอฮอล์
1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ให้บริการส่งเสริม
สุขภาพหญิงวัยท�ำงานในโรงพยาบาลชุมชน (PH) จ�ำแนก
เป็นพยาบาลวิชาชีพ 4 คน ได้แก่ โรงพยาบาลลานสัก
เป็ น หญิ ง ประสบการณ์ ท� ำ งาน 24 ปี โรงพยาบาล
หนองขาหย่างเป็นหญิงประสบการณ์ท�ำงาน ประมาณ
10 ปี โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เป็นชายประสบการณ์ทำ� งาน
6 ปี และโรงพยาบาลทัพทันเป็นหญิง ประสบการณ์ท�ำงาน
27 ปี ส่วนนักจิตวิทยา 3 คน คือ โรงพยาบาลห้วยคตเป็น
ชาย ประสบการณ์ท�ำงาน 10 ปี โรงพยาบาลหนองฉางเป็น
หญิง ประสบการณ์ท�ำงาน 4 ปี และ โรงพยาบาลบ้านไร่
เป็นหญิง ประสบการณ์ท�ำงาน 3 ปี
2.ข้อมูลบริบท
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี เป็ น จั ง หวั ด ขนาดเล็ ก ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง มีประชากร 329,433 คน (Official
Statistics Registration System, 2018) แบ่งเขตการ
ปกครองเป็น 8 อ�ำเภอ 68 ต�ำบล 632 หมู่บ้าน อาชีพ
หลัก ของชาวจังหวัดอุทัยธานี คือ เกษตรกร พืชเกษตร
ได้แก่ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส�ำปะหลัง สับปะรด ถั่วเหลือง
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โดยอาศัยน�้ำฝนตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ภาคอุตสาหกรรม
มีเพียงโรงงานน�้ำตาล และโรงงานมันส�ำปะหลังที่รองรับ
พืชอ้อยในพื้นที่จ�ำนวน 3 แห่งเท่านั้น แรงงานที่ใช้ในภาค
การเกษตรยังคงใช้แรงงานคนเป็นหลัก ดังนั้นประชากร
วัยแรงงานส่วนใหญ่จึงอยู่ในภาคเกษตรกรรม ชาย หญิง
ด้วยสัดส่วนเท่า ๆ กัน ลักษณะของการท�ำการเกษตรมี
ทั้งในแบบที่ท�ำในพื้นที่ของตนเอง และการไปรับจ้างเพื่อน
บ้านในหมู่บ้านเดียวกันหรือใกล้เคียง ที่เรียกว่า เอาแรง
หรือ ลงแขก แรงงานมีทั้งผู้ชายและหญิง ในทุกขั้นตอน
ของการเกษตร ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเครื่องยนต์ทางการ
เกษตร เช่นรถไถ รถหยอด รถเกี่ยว แต่ยังมีไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่และยังคงต้องใช้แรงงานจากคนเป็นผู้ควบคุมดูแล
สถานการณ์ด้านแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีพบว่า
ยังมีการต้มเหล้า ดังข้อมูลที่ว่า แถวนี้ยังมีต้มเหล้าขายอยู่
2 บ้าน มีการแบ่งใส่ถุงขายด้วย เพราะขายสะดวก ถูกกว่า
ไปซื้อเหล้าจากร้านค้า (PH 4) ช่วงเทศกาลต่าง ๆ มีการ
ท�ำน�้ำขาวดื่มกันเองบางหมู่บ้าน ถ้าเทียบกับสมัยก่อนท�ำ
กันน้อย เพราะกลัวต�ำรวจจับ ซื้อเหล้าเบียร์ตามร้านค้า
กันสะดวกกว่า (CAU7) ในระดับอ�ำเภอจะพบว่ามีร้าน
สะดวกซื้อ เช่นร้าน 7-11 ทั้งที่อยู่ในปั้มน�้ำมันขนาดใหญ่
และในตลาดประจ�ำอ�ำเภอ นอกจากนี้ยังมีร้านขายส่งและ
ขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดจ�ำนวนหลายร้าน
มีการขายเป็นเวลา ในทุก ๆ หมู่บ้านจะมีร้านค้าย่อย ขาย
ปลีกจ�ำนวนขึ้นอยู่กับประชาชนในหมู่บ้านนั้น ๆ ซึ่งร้าน
ค้าปลีกจะไปรับมาจากร้านค้าส่งในตัวอ�ำเภออีกที มีเปิด
ขายได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีป้ายให้จ�ำหน่ายเป็นเวลา
และห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี (เด็ก ๆ มา
ซื้อเขาก็ขายให้ ขายกันได้ทั้งวันไม่เห็นก�ำหนดเวลา ขนาด
กลางคืนมีคนมาเรียกซื้อยังต้องเปิดร้านขายเลย (CAU3)
เย็น ๆ ขายดีที่สุดแล้วเหล้าเบียร์ เลิกงานกันก็มาซื้อกัน
แทบทั้งนั้นทั้งหญิงชาย (CAU6) บางคนมาเชื่อก็มี มีเงิน
ค่อยมาจ่ายทีหลัง เบื่อพวกนี้ เพราะต้นทุนเหล้าเบียร์มันสูง
ถ้าเชื่อกันหลาย ๆ คน ทุนก็หมด (CAU2) ทุกร้านมีเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์จ�ำหน่าย หลากหลายชนิด ที่พบเห็นมาก
ที่สุดคือสุราขาว สุราสี เบียร์ ทั้งแบบกระป๋องและขวด มี
ตู้แช่เบียร์แทบทุกร้าน ส่วนร้านอาหารมีเพียงบางหมู่บ้าน
บางหมู่บ้านมีร้านอาหารขายอาหารด้วย มีเหล้าเบียร์ขาย
ด้วย เปิดกันดึกดื่นก็มี (CAU5)
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ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จ� ำ นวนผู ้ ห ญิ ง ที่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์จะพบว่ามีขอ้ มูลถึงจ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ ดังข้อมูล
ที่ว่า ที่ร้านค้าตอนเย็น ๆ สมัยเมื่อก่อนมีแต่พวกผู้ชายแต่
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มี ที่มาซื้อประจ�ำก็มี 2-3 คน เห็นได้แทบ
ทุกวัน (CAU2) ผู้หญิงก็กินพอ ๆ กันนะเดี๋ยวนี้ คอแข็ง ๆ
กันทั้งนั้น (CAU1) เท่าที่ส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาพของใน
หลังคาเรือนทีร่ บั ผิดชอบพบผูห้ ญิงกินเหล้ากันเยอะนะเดีย๋ ว
นี้ บางคนดื่มทุกวันเลย ที่รับผิดชอบ 10 บ้าน ก็มี 2-3 คน
ที่กินบ่อย ๆ (CAU2) ในคลินิกมีผู้ป่วยหญิงถูกส่งมาให้ค�ำ
ปรึกษาเรื่องสุราอยู่ตอนนี้ 2 คน เป็นความดันโลหิตสูงแต่
ยังดื่มอยู่ (PH4) ในหมู่บ้านฉันกินเหล้ากันแทบทั้งนั้น ไม่ใช่
เฉพาะผู้ชายนะเดี๋ยวนี้ที่กินเหล้าเบียร์ผู้หญิงที่มีครอบครัว
แล้วนี่กินกันเยอะ ถ้าเป็นเทศกาลแทบทุกคน แต่บางคนก็
ดื่มนาน ๆ ครั้ง มีบางคนดื่มแทบทุกวัน ดื่มทั้งวันก็มี (CAU
3) ผู้หญิงตั้งครรภ์บางคนยังดื่มเลย เขาบอกว่าของมันชอบ
ดื่มนิดๆ หน่อย ๆ เมื่อก่อนดื่มมากกว่านี้ (PH 7) ถ้าดูจาก
ข้อมูลการคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไปในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลพบว่ากลุ่มผู้หญิง
มีที่ตอบว่าดื่มสุราประจ�ำประมาณร้อยละ 10 ได้ (PH2)
ผู้หญิงแถวนี้กินเหล้าเบียร์กันทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้กิน
บ่อย มีงานกินเลี้ยง งานแต่ง งานบวช ก็กินกันซักทีหนึ่ง
นิด ๆ หน่อย เบียร์คนละแก้วก็เลิกกันแล้ว (CAU 1) บาง
คนก็กินเหล้าเพราะมีคนคะยันคะยอให้กิน จะได้สนุกด้วย
กัน เจ้าภาพจะได้ไม่เสียน�้ำใจ (CAU 4)
3. พฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ของสตรีวยั แรงงาน
ภาคเกษตรกรรม จ�ำแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้
3.1 การให้ความหมายของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของสตรี พบว่าส่วนใหญ่ให้ความหมายว่า เครื่องดื่มที่มีส่วน
ผสมของแอลกอฮอล์ ดื่มแล้วท�ำให้เกิดอาการมึนเมาได้ มี
ความกล้าแสดงออก ความสนุกสนานดังข้อมูล อะไรที่ดื่ม
แล้วเมาทุกอย่าง เหล้าเบียร์ น�้ำขาว ไวน์ (FAU2) เรียก
ง่ายๆ คือ เหล้าหรือน�้ำเมา (FAU1) เมื่อก่อนคนดื่มส่วน
ใหญ่เป็นผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงหรือชายก็ดื่มเหมือน ๆ กัน
แล้ว (FAU5) เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ในงานเลี้ยง งานฉลอง
งานเทศกาลต่าง ๆ งานประเพณีต่าง ๆ มันเหมือนเป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้านนะ ถ้าไม่มีก็เหมือนงานกร่อย ๆ
ไม่สนุกสนาน (CAU 7)
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3.2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สตรีดื่มและรู้จัก
ส่วนใหญ่คือสุราขาว รองลงมาคือเบียร์ อย่างไรก็ดียังมี
การให้ข้อมูลถึงชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีหลาก
หลายชนิด หลากหลายรูปแบบ มีความเข้มข้นของและ
แอลกอฮอล์แตกต่าง ดังข้อมูลต่อไปนี้ ที่พบในพื้นที่เคย
ดื่ม รู้จักหรือได้ยิน ได้แก่ เบียร์ ไทย เบียร์นอก สุราหรือ
เหล้า เหล้าขาว 35 ดีกรี 40 ดีกรี เหล้าสี เหล้าโรง เหล้า
ต้ม เหล้านอก น�้ำขาว สาโท ไวน์ สปาย อุ กระแช่ ที่พบ
มาก ๆ เลยก็ คื อ เหล้ า ขาว เบี ย ร์ (FAU1) ที่ ห นู รู ้ จั ก และ
เคยลองนะก็มี เหล้าขาว มีอ้อย ไผ่ทอง เจ้าพระยา เบียร์
ได้แก่ ช้าง ลีโอ สิงห์ อาชา เชียร์ ไฮเนเก้น เหล้าแดง
แม่โขง หงส์ทอง รีเจนซี่ เบน (Blend 285) นี่อันดับที่ 1
เหล้าที่นิยมที่สุดคือแสงโสม (SangSom) ฮันเดรดไปเปอร์
(100 Pipers) เหล้านอกที่ขายกันทั่วบ้านทั่วเมือง คือ เรด
(Johnny Walker Red label) ส่วนแบล็ค (Johnny Walker
Black label) ความนิยมลองลงมา เนื่องจากมีราคาที่สูง
เบนมอร์ (Benmore) หงส์ทอง (Hongthong) เหล้าไทย
ที่มักจะพบกันอยู่ในวงเหล้าของกลุ่มคนท�ำงาน ประมาณ
นี้น่ะหมอ (FAU3) ที่ดื่มประจ�ำก็เบียร์ลีโอ (FAU7) ที่ซื้อ
ประจ�ำก็ไผ่ทองนะแรงดีขายดิบขายดีตามร้านค้าในหมู่บ้าน
นอกจากนั้นก็มีอ้อย และก็เจ้าพระยา (FAU6) เหล้าขาว
ที่มาใหม่เหมือนจะชื่อเหล้ากระทิงแดง แต่คนยังไม่ค่อย
กินกัน (FAU5) เบียร์ไลท์ ช้างคลาสสิก สปาย ไวน์ ฟูลมูน
(Fullmoon) จะนิยมในกลุ่มหญิงวัยรุ่น เริ่มทดลองหัดดื่ม
หรือตามงานสังสรรค์ที่จัดเตรียมให้กับคนที่ดื่มไม่เก่งให้ได้
ดื่มเพื่อความสนุกสนานและคุย ร้อง เล่น เต้น ร�ำ กันได้
นาน ๆ (CAU5)
3.3 ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี ใ น
แต่ละครั้งแตกต่างกัน จ�ำแนกได้เป็น 3 ระดับคือ (1) ดื่ม
เล็กน้อยปริมาณการดื่มไม่เกิน 2
ดื่มมาตรฐานต่อครั้ง นานๆ ดื่มครั้ง ดังข้อมูลที่
ว่า “ดื่มนาน ๆ ที จิบ ๆ พอสนุกสนาน ในงานบวช งานแต่
ปีใหม่ สงกรานต์ ไม่ได้ดื่มประจ�ำแบบคนอื่นหรอก” เดี๋ยว
นี้ตามงานเลี้ยงโต๊ะจีน เหล้าสีขวดบนโต๊ะ ผสมน�้ำอัดลม
คนละแก้วสองแก้ว (FAU6) (2) ดื่มปานกลาง หมายถึงดื่ม
2-6 มาตรฐานต่อครั้ง ดังข้อมูลดังนี้ เบียร์วันละกระป๋อง
หรืออย่างมากก็ไม่เกินขวด (FAU8) ครั้งหนึ่งก็เหล้าขาว
1 กั๊กแบ่งกันกับสามี 2 คน แล้วก็กินข้าวนอน นาน ๆ มี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

151

เงินออกถึงจะกินเยอะ (FAU10) เย็น ๆ ซื้อเหล้าขาวขวด
เล็กก็มาแบ่งกัน 2-3 คน ในบ้าน ไม่ได้กินทุกวัน 2-3 วัน
กินกันที (FAU12) ไปแขกเขาเลี้ยงเหล้าขวดหนึ่งก็รินกัน
คนละก๊ง พอคลายปวดเมื่อย วันไหนเขามีเลี้ยงก็กิน ไม่มีก็
ไม่กิน หรือไม่บางทีก็ไปซื้อกินเองนิดหน่อย (FAU14) และ
(3) ดื่มหนักหมายถึงดื่มมากกว่า 6 ดื่มมาตรฐานต่อครั้ง
ดังข้อมูลต่อไปนี้ เห็นกินทีเป็นขวด ๆ นะหมอ แทบทุกวัน
เลย มีเงินเท่าไรก็ซื้อเหล้าหมด (CAU3) ทุกเย็นแกต้องมา
ซื้ออย่างน้อยครึ่งขวด 40 ดีกรีด้วยนะ เดี่ยวนี้ไม่แบ่งขาย
แกก็ซื้อขวดเล็กมั่ง หรือบางทีก็ขวดใหญ่ ที่บ้านเขากินกัน
แทบทุกคนเลย (CAU6) กินทั้งวัน เมื่อก่อนก็กินแค่ตอนไป
แขก หลัง ๆ ซื้อมาติดหัวนอนไว้เลย ใครว่าก็ไม่ฟัง บอกว่า
มีเงินซื้อเองขนาดหมอบอกให้หยุดกินยังไม่เชื่อป่วยทีก็ลด
ที หมอบอกว่าเป็นตับอักเสบแล้ว ตับจะแข็งแล้วนี่ถึงเพลา
ๆ ลง (CAU2)
3.4 ความถี่และเวลาของการดื่มแอลกอฮอล์
ของสตรี จ�ำแนกเป็น (1) ดื่มแบบเป็นครั้งคราวคือมีการ
ดื่มในช่วง 1 ปี แต่ระยะห่างแต่ละครั้ง มากกว่า 1 คือ ดัง
ข้อมูลต่อไปนี้ ดื่มแต่นาน ๆ ครั้ง ปีใหม่ สงกรานต์ งาน
บวช งานแต่ง มีคนซื้อเลี้ยงก็ดื่มซะที (FAU12) ปกติก็ไม่
ดื่มแต่ถ้าช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ก็ดื่มเยอะลูกหลาน
ญาติมาเยี่ยมเยียน ต้องต้อนรับเลี้ยงดูมีทั้งอาหารหวาน
คาวและเหล้ายาปลาปิ้ง (FAU10) (2) ดื่มแบบประจ�ำคือใน
1 เดือนมีการดื่มตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ได้แก่ ดื่มประจ�ำ 1-4
ครั้งต่อเดือน บางวันเหนื่อย ๆ เครียด ก็ดื่มซักทีอาทิตย์ละ
ครั้งได้คุยกับเพื่อน ๆ ด้วย (FAU5) ดื่มประจ�ำ 2-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ช่วงไหนเครียดก็กินติดต่อกันสามสี่วัน กินจนเมา
หลับ สร่างมาก็กินต่อ ร่างกายไม่ไหวก็หยุดซักที (FAU13)
การดื่มประจ�ำแบบทุกวัน หรือเกือบทุกวัน บางคนดื่มก่อน
กินข้าวเย็นท�ำให้เจริญอาหารและนอนหลับได้ดี ส่วนกรณี
เทศกาลต่าง ๆ สามารถดื่มได้กันทั้งวัน หรือจนกว่าจะเมา
ง่วง หลับ หรือสุราหมด ช่วงเวลาที่สตรีนิยมดื่มแอลกอฮอล์
คือช่วยบ่าย ถึงค�่ำหลังเลิกงาน โดยเฉพาะช่วง 5 โมงเย็น
หลังเลิกงานในไร่ในนา หลังเลิกงานในไร่เจ้าของแขกจะ
ซื้อเลี้ยง วันไหนเขาไม่มีเลี้ยงก็ซื้อกินเอง วันไหนไม่ได้กิน
เหมือนมันเมื่อย ๆ ตึง ๆต้องได้ซักเป๊กถึงจะดีขึ้น (FAU9)
สรุปจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ (1) การดื่มแบบเล็กน้อย (mild
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drinking) คือ การดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1-2
ดื่ม มาตรฐานในแต่ละครั้ง ซึ่งปริมาณการดื่มซึ่งเทียบกับ
เบียร์ 1กระป๋อง หรือ 1-2 แก้ว หรือสุราขาว 35-40 ดีกรี
1 เป๊ก (1 เป๊กเทียบเท่ากับ 50 cc.) หรือสุราผสม 1-2 แก้ว
ความถี่ของการดื่มแบบนี้คือดื่ม 1-3 ครั้ง/เดือน พบเพียง 2
คน จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด 14 คน (2) การดืม่ แบบปานกลาง
(moderate drinking คือการดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์
2-5 ดื่ม มาตรฐาน เทียบเท่ากับเบียร์ 2 กระป๋องหรือสุรา
ขาว 1-2 ก๊งหรือเป๊ก หรือสุราผสม 3-5 แก้ว หรือการดื่ม
ที่มีความถี่ 1-4 ครั้ง/สัปดาห์ พบจ�ำนวน 7 คน จากผู้ให้
ข้อมูล 14 คน (3) การดื่มหนัก (heavy drinking) หมาย
ถึงการดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 6 ดื่ม มาตรฐานใน
ในแต่ละครั้ง หรือเทียบเท่าเบียร์ตั้งแต่ 3 กระป๋อง หรือ 2
ขวด ขึ้นไป หรือสุราขาว 1 กั๊กขึ้นไป สุราผสม 6 แก้วขึ้น
ไป หรือมีความถี่ของการดื่ม ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นต่อสัปดาห์ไป
หรือดื่มทุกวัน ในการศึกษาพบว่ามี 5 คนจากผู้ให้ข้อมูล
14 คน
3.5 ค่าใช้จา่ ยในการจัดหาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
มาดื่ม ขึ้นอยู่กับชนิดของแอลกอฮอล์ และความถี่ ถ้าเป็น
ดื่มสุราขาว จะเฉลี่ยที่ครั้งละ 55 บาท ถ้าเป็นเบียร์กระป๋อง
ละ 30-35 บาท จากข้อมูลที่ได้พบว่าเฉลี่ยต่อคน ตั้งแต่
450–3,000 บาท/เดือน ราคาที่ขายตามร้านค้าในชุมชน
ที่ได้ข้อมูล ดังนี้ เบียร์ลีโอ ขวดละ 55 บาท กระป๋องละ
35 บาท เบียร์ช้าง ขวดละ 53 กระป๋อง 33 เบียร์สิงห์
ขวดละ 60 บาท สุราหงส์ทอง กลมละ 255 บาท แบนละ
145 บาท สุราขาว 35 ดีกรีขวดเล็ก 55 บาท ขวดใหญ่
105 บาท สุราขาว 40 ดีกรีขวดเล็ก 70 บาท ขวดใหญ่
140 บาท สุรามังกรทองขวดละ 115 บาท สุราเสี่ยงชุน
เสือ ขวดใหญ่ 145 บาท ขวดเล็ก 75 บาท รีเจนซี่ ขวด
ละ 490 บาท แบนละ 240 บาท Red Label ขวดลิตรละ
880 บาท แบนละ 299 บาท (CAU 2) วันนึง ๆ ร้อยกว่า
นะหมอ นับตั้งแต่กินมาค่าเหล้าเป็นแสน ๆ แล้วมั้ง เดี๋ยว
นี้ราคาก็แพงขึ้นไม่เห็นจะบ่นกัน (CAU7)
3.6 ระยะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีส่วน
ใหญ่ให้ข้อมูลว่าเริ่มดื่มมาตั้งแต่วัยรุ่น และก็ดื่มมาเรื่อย ๆ
มากกว่า 10 ปี ลักษณะของการดื่มมีทั้งแบบดื่มต่อเนื่อง
สม�่ ำ เสมอมาตลอด บางคนหยุ ด ดื่ ม เป็ น ช่ ว ง ๆ เช่ น เข้ า
พรรษา หรือหลังเจ็บป่วย บางคนดื่มหนักเป็นช่วง ๆ เช่น
EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

Vol. 13 No. 3 September-December 2019

ดื่มหนักช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ดังข้อมูลต่อไปนี้ ก็
เรามันชอบ กินมาตั้งแต่สาว ๆ มีมากก็กินมาก ขายมันขาย
ข้าวโพดได้ก็ดื่มกัน ปีใหม่สงกรานต์ก็กินกันยาว ไม่ค่อยมี
สตางค์ก็เบา ๆ ลง (FAU 5)
3.7 สถานทีท่ สี่ ตรีนยิ มดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ส่วนใหญ่คือดื่มที่บ้านตนเอง ดื่มกับคนในครอบครัว ญาติ
ดื่มกับสามี เพื่อนบ้าน หรือบ้านผู้อื่นที่อยู่ในละแวกเดียวกัน
ทีม่ พี ฤติกรรมดืม่ สุราเหมือนกัน บ้านทีม่ งี านเลีย้ งต่าง ๆ หรือ
บางคนซือ้ แล้วดืม่ ทีร่ า้ นค้าในหมูบ่ า้ นเลย ส่วนการไปดืม่ ตาม
ร้านอาหารนั้นจะมีนาน ๆ ครั้ง และที่พบว่าเป็นธรรมเนียม
ในการดื่มที่พบมากขึ้นคือการดื่มในสวนไร่นา หลังจากเลิก
งานในช่วงเย็น เดี๋ยวนี้ไปงานรับจ้างตามธรรมเนียมเจ้าของ
ไร่ต้องซื้อเลี้ยงหลังงานเลิก ผู้หญิงบางคนคอแข็งกว่าผู้ชาย
รินก่อนเลย ผู้ชายบางคนต้องยอม (CAU 2)
3.8 รูปแบบที่สตรีนิยมดื่มแอลกอฮอล์ มีหลาย
ลักษณะ ได้แก่ ดื่มคนเดียวที่บ้าน ดื่มที่ร้านค้า ดื่มที่บ้าน
เพื่อนบ้าน บ้านญาติ ดื่มในงานเลี้ยงต่าง ๆ ดื่มที่ไร่นาหลัง
เลิกงาน ดังข้อมูล ที่ร้านค้าตอนเย็น ๆ เหล้าเบียร์นี่ขายดี
มาก เลิกงานมาได้ค่าแรงก็ตรงดิ่งมาซื้อเหล้ากันก่อนเลย
บางคนก็ซื้อดื่มที่ร้านค้านั้นแหละ บางคนซื้อไปกินที่บ้าน
ใช้เด็กๆ มาซื้อก็มี ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่จะซื้อไปบ้านชอบ
ใช้ลูกๆ มาซื้อให้ ยิ่งเป็นหน้าขุดมัน ตัดอ้อยนี่ ขายดีมาก
คนงานเดี๋ยวนี้จะเป็นผู้หญิงเยอะบางคนกินเหล้าขาวเก่ง
กว่าผู้ชาย (CAU 2) เวลาท�ำของงานบวชงานแต่งผู้หญิง
ที่อยู่ในครัวนี่รินกันตลอด ท�ำไปกินไป มีทั้งเหล้าทั้งเบียร์
เจ้าภาพมีเท่าไรก็กินกันจนหมด (CAU5)
3.9 ผลกระทบอั น เกิ ด จากพฤติ ก รรมดื่ ม
แอลกอฮอล์ของสตรี พบว่าการดืม่ มีผลต่อร่างกาย ครอบครัว
และเศรษฐกิจดังนี้ ในด้านร่างกายภายหลังดื่มเริ่มแรกจะมี
อาการร้อน ๆ จากล�ำคอ ช่องปาก ท้องร้อนวาบ (FAU
3) ไปถึงกระเพาะอาหาร ถ้าดื่มต่อเนื่องจะท�ำให้มีอาการ
ครื้นเครง สนุกสนาน หายปวดตึงกล้ามเนื้อ ได้ไปซักแก้ว
สองแก้วจะมีอาการกึ่ม ๆ เพลิน ๆ ไอ้ที่ปวดตึงมาทั้งวัน
เหมือนคลายไปเลย (CAU 5) ถ้าดื่มมากขึ้นอีกจะท�ำให้เกิด
อาการมึนเมา ควบคุมการทรงตัวการพูดไม่ได้ ปัสสาวะบ่อย
บางคนง่วงจนหลับ บางคนเอะอะพูดเสียงดัง ดื่มเบียร์แล้ว
ปวดฉี่บ่อยมากเหมือนกินเท่าไรก็ต้องฉี่ออกเท่านั้น เคยกิน
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คนเดียว 3-4 ขวดเมาหลับไม่รู้เรื่อง ตื่นมายังงงว่ามาอยู่ใน
ที่นอนได้ยังไง (FAU7) ผลต่อครอบครัวข้อมูลว่าท�ำให้เกิด
ความสนุกสนาน ผูกพันกันมากขึ้น ดังข้อมูล ในบ้านกินกัน
ทุกคนแฟนก็กินลูกก็กิน เย็นๆ เลิกงานก็ซื้อมากินด้วยกัน
ขวดหนึ่งกินกันสองสามคนคุยกันเฮฮากินข้าวนอน (FAU
3) แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลถึงผลกระทบในด้านลบมากกว่า
ดังเช่น หาเงินได้เท่าไรก็เป็นค่าเหล้าค่ายาหมดบางทีก็ไป
เชื่อเขาอีก (FAU 4) กินกันจนเมาทะเลาะกันประจ�ำบ้านนี้
(CAU6) เคยกินเหล้าขี่จักรยานรถล้มถูกหมอบ่น (FAU 10)
หมอบอกว่าห้ามกินเหล้าไม่อย่างนั้น อาการความดันโลหิต
สูง เกาต์ จะก�ำเริบให้เลิกดื่ม แต่ฉันก็แอบๆ คนมันชอบนี่
(FAU 13) ที่พบมารับค�ำปรึกษาปัญหาครอบครัวปัญหาดื่ม
สุราก็มีกินเหล้าแล้วทะเลาะกันน้อยใจท�ำร้ายตัวเอง (PH7)
4. ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์ ข องสตรี ทั้ ง ที่ ไ ด้ จ ากทั้ ง นี้ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ทั้ ง จาก
การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกสามรถจ�ำแนก
ได้ ดังนี้
4.1 ปัจจัยภายในตนเอง พบว่าเหตุการณ์หรือ
เหตุที่ท�ำให้ดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกมีหลายเหตุ โดยส่วน
ใหญ่ให้ข้อมูลว่าเริ่มดื่มเมื่ออายุช่วงวัยรุ่น มากกว่า 15 ปี
ด้วยความอยากลองรสชาติ มีคนชักชวน ดื่มตามคนอื่น
มีคนแนะน�ำ สิ่งที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุ ระดับการ
ศึกษา ความรู้ ความเชื่อ ภาวะอารมณ์ อาชีพ รายได้ น�ำมา
ให้ ดังข้อมูลดังต่อไปนี้ สมัยก่อนนะผู้หญิงไม่ค่อยได้เรียน
หรอก เขาให้ทำ� งานบ้าน พอโตนิดก็เริม่ กินกันแล้ว เหมือน ๆ
กันทุกคน (FAU13) หลังคลอดอยู่ไฟ แม่บอกว่าให้ดื่มจะ
ช่วยขับเลือดท�ำให้มดลูกเข้าอู่เร็วฟื้นตัวเร็ว (FAU1) ดื่ม
เป็นยาบ�ำรุงก�ำลังแถวนี้เรียกว่ายาดองเหล้าท�ำให้มีแรงกิน
ได้นอนหลับ บอกต่อ ๆ กันมา อีกอย่างมีคนบอกว่าช่วย
เพิ่มความดันในคนที่เป็นความดันต�่ำ (FAU4) เขาชวนให้
ลองกินก็เลยลอง เพราะมีงานเลี้ยงจิบ ๆ แล้วก็เพลิน ๆ
ดี สนุกสนาน(FAU6, FAU7) เครียด มีปัญหาครอบครัว
ไม่สบายใจ ทะเลาะกับสามีมันไปมีคนอื่น เราจับได้ก็ไม่
เลิก ไปอยู่กับเขาเลยทิ้งลูกทิ้งเราไป แต่งงานกันมามันก็
กินมาตลอด เลยลองกินบ้าง ที่นี้เองหนุ่ม ๆ ติดเราตรึม
เลย เขาเห็นเรากินเขาก็ซื้อให้เรากินบ่อย ๆ (FAU2) แฟน
ก็กิน คนในบ้านก็กินกันหลายคนเลยลองมั่ง พวกผู้ชาย
เขาดื่มกันทั้งนั้น (FAU7) ชอบดื่มเหล้าขาวเพราะไม่ต้อง
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ไปปัสสาวะบ่อย ถ้าดื่มเบียร์จะต้องไปปัสสาวะบ่อย ดื่ม
เหล้าขาวไม่เปลือง เมาเร็ว (FAU9) เวลาเราความเครียด
ปวดเมื่อยจากการท�ำงาน ดื่มก็ช่วยได้ กินข้าวได้ นอนหลับ
แล้วก็ลืม ๆ ไป ไม่ต้องคิดมาก (FAU11) เมื่อก่อนที่บ้าน
ต้มเหล้าขาย ต้องชิมก่อน รสชาติมันเป็นไง เดี๋ยวนี้เลิก
ต้มแล้วก็ยังชอบกินอยู่ซื้อเขากิน (FAU3) เวลามีงานเลี้ยง
ดื่มเข้าไปแล้วก็สนุกสนาน เพลิดเพลิน คุยกันเฮฮา ดี ไม่มี
เหล้าเบียร์งานก็กร่อย ๆ (FAU10)
4.2 ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ ส ่ ง ผลให้ ส ตรี ดื่ ม
แอลกอฮอล์พบว่าในชุมชนนั้นมีการเข้าถึงแหล่งซื้อขาย
ได้ง่าย แหล่งที่สตรีจัดซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่
คือร้านขายของช�ำในหมู่บ้านซึ่งมีมีทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้าน
มีหลายร้าน ดังข้อมูลต่อไปนี้ ร้านค้าในหมูบ่ า้ นไม่มรี า้ นไหน
ไม่ขายเหล้าหรอกหมอ ขายดีสุดแล้วเย็น ๆ นี่ซื้อกันแทบ
ทุกคน (CAU2) ซึ่งร้านค้าย่อยในหมู่บ้านจะไปรับมาจาก
ร้านขายส่งในตลาดในตัวอ�ำเภออีกที ทุกร้านมีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จำ� หน่ายปลีกหลากหลายชนิดตลอดเวลา อยูไ่ ม่
ไกลจากบ้านเรือนของประชาชน บางคนไปซือ้ ทีร่ า้ นสะดวก
ซื้อ (7–eleven) มีส่วนน้อยที่ไปซื้อดื่มตามร้านอาหาร ส่วน
การดื่มในช่วงเทศกาลมักจะจะไปซื้อที่ร้านขายส่งเพราะซื้อ
จ�ำนวนมากราคาจะถูกกว่าทีร่ า้ นขายปลีกในหมูบ่ า้ น “ปีใหม่
สงกรานต์ ส่วนใหญ่ไปซื้อกันที่ร้านส่งในตลาด ซื้อกันเป็น
ลัง ๆ ราคาจะถูกกว่าซื้อแถวบ้าน (CAU6) ช่วงเทศกาลนี่
ขายเหล้าได้มากกว่าเดิมเป็น 10 เท่าเลย ต้องไปซื้อเตรียม
มาให้พอขาย (CAU3) เดี๋ยวนี้งานเลี้ยงแถวบ้านจะเป็นโต๊ะ
จีน บนโต๊ะมีทั้งน�้ำอัดลมและเหล้าแดงบางทีก็เป็นเบียร์ เรา
ใส่ซองช่วยงานเขาก็ต้องกินที่เขาจัดให้ (FAU7) เทศกาลที
มีงานบุญประเพณี ก็ดื่มกินกัน สนุกสนาน นาน ๆ ที ลูก
หลานกลับมาบ้าน (FAU7) ช่วงสงกรานต์ในหมู่บ้านก็ยัง
มีท�ำน�้ำขาวเลี้ยงนะ รสชาติมันดี ถ่ายทอดวิธีการท�ำต่อ ๆ
กันมา (FAU 13) และข้อมูลส�ำคัญที่ผู้วิจัยสังเกตได้ คือ ใน
ร้านค้าในหมู่บ้าน จะมีโปสเตอร์ประกาศข้อห้ามขายให้แก่
บุคคลอายุต�่ำกว่า 20 ปี และการจ�ำหน่ายได้เป็นเวลา หรือ
แม้กระทั่งการห้ามแบ่งขาย ตามพระราชบัญญัติควบคุม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทุก ๆ ร้าน แต่ก็ไม่มีร้านค้าใด
ปฏิบัติตามประกาศนั้น
4.3 ปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยเอื้อ ซึ่งผลที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าประเด็นส�ำคัญของการเอื้อ
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หรือสนับสนุนให้เกิดการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในภาค
เกษตรกรรม คือ การที่สตรีต้องใช้แรงงานในการท�ำการ
เกษตร ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็นเจ้าของไร่ นา เองและการรับจ้าง
ในการท�ำการเกษตร มีสงิ่ หนึง่ ทีพ่ บ คือ การตอบแทนแรงงาน
ในภาคการเกษตรด้วยการจัดหาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มาให้
ดื่มก่อนการเลิกงานในแต่ละวัน เป็นสิ่งที่พบได้ทุก ๆ พื้นที่
ในลักษณะ ที่เรียกว่า วัฒนธรรม การลงแขก ให้ช่วยกัน
เกี่ยวข้าว ท�ำไร่ เมื่อเสร็จแต่ละวัน เจ้าของหรือผู้จ้างงาน
จะต้องซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเลี้ยงเพื่อเป็นการแสดง
น�้ำใจหรือที่เรียกว่า เลี้ยงแขก นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรม ที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ท�ำการเกษตร คือ พิธี
เลี้ยงเจ้าที่ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เป็นการ
ตอบแทนเจ้าที่ที่ได้ช่วยดูแลไร่สวนจนได้ผลผลิต ข้อมูลอีก
ส่วนหนึ่งพบว่าการได้มาโดยไม่ต้องซื้อ ดังนี้ เวลาไปแขก
จริง ๆ เขาก็มีทั้งนม น�้ำหวาน เหล้าเลี้ยงแต่เราชอบเหล้า
ก็ต้องเลือกกินคนละแก้วสองแก้วก่อนกลับบ้าน (FAU2)
เลี้ยงเจ้าที่ ไหว้ศาล ไหว้แม่ยานางรถเหล้ายาปลาปิ้ง หัวหมู
ไก่ เหล้า ต้องครบ ไหว้เสร็จลูกช้างก็กินกัน เดี๋ยวบ้านโน้น
ที บ้านนี้ที่ ถ้าปีไหนได้ผลผลิตดีก็เลี้ยงกันเยอะ (FAU4) ไป
รับจ้างเจ้าของไร่ซอื้ เลีย้ งประจ�ำก่อนเลิกงานตอนเย็นกินกัน
แทบทุกคนส่วนใหญ่เจ้าของเขาก็ซื้อเหล้าขาวมาขวดหนึ่งก็
รินๆ แบ่งกัน ใครไม่พอก็ไปหาซื้อเองต่อ (FAU14) ถึงฤดู
เก็บเกี่ยวเสร็จขายได้เงินมากตามธรรมเนียมบ้านเราก็ต้อง
เลี้ยงเจ้าทีครั้งหนึ่ง (FAU12) แถวบ้านคนท�ำงานในไร่ส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิง กินเหล้าเก่งกันทั้งนั้น ซื้อเลี้ยงเท่าไรก็หมด
เป็นเหมือนกันทุกไร่ต้องมีเหล้าเลี้ยง (CAU2)

การอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ทั้งจากสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสังเกตการณ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยท�ำให้
ทราบถึงบริบทในพืน้ ทีภ่ าคเกษตรกรรมของจังหวัดอุทยั ธานี
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่คือมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่
เป็นการท�ำเกษตร แบบเชิงเดี่ยวและเกษตรแบบผสมผสาน
แรงงานในการท� ำ การเกษตรยั ง ได้ ม าจากคน มากกว่ า
เครื่องจักร สัดส่วนการดืม่ แอลกอฮอล์ของสตรีวยั แรงงานอยู่
ทีป่ ระมาณ ร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการส�ำรวจ
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ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติทรี่ ายงานว่าสตรีดมื่ แอลกอฮอล์
ในปี พ.ศ.2557 เท่ากับร้อยละ 12.9 (Nation Statistical
office, 2014). พฤติกรรมการดื่มของสตรีว่าส่วนใหญ่เริ่ม
มีการดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เริ่มอยู่ในวัยรุ่นด้วยความอยาก
รู้ อยากลอง พฤติกรรมเลียนแบบ มีผู้ชักชวนสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของดรุณี คุณวัฒนา และศรีวรรณ ยอดนิล
ที่พบว่าสตรีที่ดื่มส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�ำงาน มีอาชีพรับจ้าง
และสาเหตุที่ดื่มครั้งแรกเนื่องจากงานสังสรรค์และฉลอง
ในโอกาสส�ำคัญ (Koonawattana & Yodnil, 2010)
จ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ (1) การดื่มเป็นครั้งคราว
และ (2) การดื่มแบบประจ�ำ ซึ่งการดื่มในลักษณะการนี้
มีความแตกต่างกันจ�ำนวนหรือปริมาณแอลกอฮอล์และ
ความถี่ของการดื่มด้วย สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 ระดับ
คือ (1) การดื่มแบบเล็กน้อย (mild drinking) คือการดื่ม
ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1-2 ดื่ม มาตรฐาน (2) การ
ดื่มแบบปานกลาง (moderate drinking) คือการดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ 2-5 ดื่ม และ (3) การดื่มหนัก (heavy
drinking) หมายถึงการดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่
6 ดื่ม มาตรฐานในในแต่ละครั้ง อภิปรายได้ถึง พฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะ
ดื่มแบบประจ�ำดื่มในระดับปานกลางถึงหนึก และเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มจะเป็นกลุ่มสุราขาว ซึ่งมีความ
เข้มเข้มของปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงคือ 35 และ 40 ดีกรี
เพราะเป็นเครื่องดื่มที่เข้าถึงได้ง่าย มีทุกร้านค้าในชุมชน
ราคาไม่แพง และรสชาติ เป็นที่นิยม
ผลการศึกษาในเรือ่ งปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม
อภิปรายเป็นประเด็นได้ว่า ปัจจัยภายในตัวบุคคล อันได้แก่
อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส การมีคนในครอบครัว
หรือญาติดื่ม มีประวัติสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการดื่มที่ว่าการ
ดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึงการมีพวกพ้อง รักเพื่อน เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ท�ำให้เกิดความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน
ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับแอลกอฮอล์ ความอยากลอง เลียนแบบ แสดงความเท่า
เทียมกับผูช้ าย ความอายและเพิม่ ความกล้าในการแสดงออก
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองต�ำ่ การมีประสบการณ์ของความ
ทุกข์ใจ หรือตกอยู่ในสภาวะไม่สบายใจ มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น หรือมีความตึงเครียด คือสิ่งที่อยู่ในความเป็นบุคคล
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และมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่ม
ปั จ จั ย ภายนอกตั ว บุ ค คล หรื อ ปั จ จั ย แวดล้ อ ม
เป็นสาเหตุที่น�ำไปสู่การดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี อันได้แก่
บริบททางสังคมทั้งในส่วนที่เป็นบริบทพื้นที่และการสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัย ปฏิสัมพันธ์ในสังคม การคบเพื่อน
เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลท�ำให้เริ่มดื่มเพราะการชักชวน
ให้ทดลอง บรรทัดฐานการดื่มของชุมชน เชื้อชาติ ได้รับ
อิทธิพลจากการยอมรับในสังคมและวัฒนธรรม ของตนเอง
สังคมและวัฒนธรรม การดื่มแสดงให้เห็นถึงการเคารพ
การให้เกียรติ การแสดงความมีน�้ำใจ สังคมไทยมองเรื่อง
การดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นเรื่องธรรมดา จะเห็นได้ว่างาน
สังสรรค์ งานเลี้ยง งานฉลอง ประเพณีต่าง ๆ แทบทุกงาน
เช่น ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ ลงแขกเกี่ยวข้าว บวชนาค งาน
ปีใหม่ งานสงกรานต์ งานฉลองต่าง ๆ จะต้องมีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบด้วยเสมอ ท�ำให้ผคู้ นในสังคม
มองว่าการดืม่ แอลกอฮอล์เป็นเรือ่ งธรรมดา ความเจริญทาง
วัตถุ สื่อและเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง ความเจริญ
ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การสื่อสารผ่าน สื่อสังคม
(social media) การตลาดที่เฉพาะส�ำหรับสตรี ทั้งในเรื่อง
รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ราคา และรสชาติ อีกทั้งการขยาย
การตลาดที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นเหตุให้สตรีสามารถเข้า
ถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย
ปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยเอื้อ ซึ่งผลที่ไ ด้ จ าก
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า ประเด็ น ส� ำ คั ญ ของการเอื้ อ หรื อ
สนับสนุนให้เกิดการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมคื อ การที่ ส ตรี ต ้ อ งใช้ แรงงานในการ
ท�ำการเกษตร ทั้งในลักษณะที่เป็นเจ้าของกิจการเองและ
การรับจ้าง มีสิ่งหนึ่งที่พบคือการตอบแทนแรงงานในภาค
การเกษตรด้วยการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาให้ดื่ม
ก่อนการเลิกงานในแต่ละวัน เป็นสิ่งที่พบได้ทุก ๆ พื้นที่ใน
ลักษณะ ที่เรียกว่า วัฒนธรรมการลงแขก ให้ช่วยกันเกี่ยว
ข้าว ท�ำไร เมื่อเสร็จแต่ละวัน เจ้าของจะต้องซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาเลี้ยงเพื่อเป็นการแสดงน�้ำใจหรือที่ เรี ย ก
ว่า เลี้ยงแขก นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ท�ำการเกษตรคือ พิธี เลี้ยงเจ้าที่ หลังเก็บ
เกีย่ วผลผลิตทางการเกษตร เป็นการตอบแทนเจ้าทีท่ ไี่ ด้ชว่ ย
ดูแลไร่สวนจนได้ผลผลิต ซึง่ อภิปรายได้วา่ ในภาคการเกษตร
นั้น มีปัจจัยที่เอื้อให้สตรีที่อยู่ในภาคการเกษตรเข้าถึงและ
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มีโอกาสดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ภายหลังจากที่สตรีต้องใช้
แรงงานในการท�ำการเกษตรในแต่ละวันจะมีอาการปวด
เมื่อยล้า ดังนั้นเมื่อได้ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ต่อ
ร่างกาย ในให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย ผ่อนคลาย และยังเป็นปัจจัยเสริมให้มีการดื่ม
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณการดื่มขึ้นเรื่อย ๆ
ซึง่ ผลการวิจยั เชิงคุณภาพในครัง้ นีม้ คี วามสอดคล้อง
กับการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่าง
ประเทศของ สุนทรี ศรีโกไสยในปี 2553 สรุปสาเหตุของ
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีนั้น มีทั้งปัจจัยที่อยู่
ภายในตัวบุคคลอันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ประวัติครอบครัว ประวัติการใช้สารเสพติด การมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดื่ม การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อันตราย ความอยากลองและอยากเลียนแบบ ความเชื่อใน
เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ การถูกกดขี่ทางเพศของสตรี
และการมีภาวะอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วน
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลนั้น ได้แก่ บริบททางสังคม ความ
เจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี เพือ่ นและการมีปฏิสมั พันธ์ใน
สังคม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีปัญหาในครอบครัว
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริม คือ โอกาสหรือเหตุการณ์ที่
ท�ำให้ดื่มได้ง่ายขึ้น เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างเพื่อน
งานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมชุมชน และงานพิธีกรรม
ต่าง ๆ (Srikosai, 2013) อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ท�ำให้ให้ทราบถึงลักษณะที่เฉพาะของบริบทภาค
เกษตรกรรมในจังหวัดอุทัยธานี

ข้อเสนอแนะ
ปั จ จั ย ที่ น อกเหนื อ จากตั ว ผู ้ ดื่ ม เอง ยั ง มี ป ั จ จั ย
แวดล้อม และปัจจัยที่เอื้อ/สนับสนุนก่อให้เกิดพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ที่เสี่ยงและอันตราย ของสตรีวัยแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมในจังหวัดอุทัยธานี ดังนั้นการส�ำรวจและ
ประเมินพฤติกรรมการดื่มจะช่วยท�ำให้เจ้าหน้าที่ทางด้าน
สุขภาพได้ทราบถึงจ�ำนวนผู้ดื่มระดับและความรุนแรงของ
การดื่ม ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ดื่มในระดับ
ปานกลางถึงหนัก ควรที่จะได้รับการประเมินคัดกรองด้วย
เครื่องมือแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Used
Identification Test--AUDIT) เพื่อจ�ำแนกประเภทของ
การดื่มและให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อที่จะช่วยให้สตรีที่มี
พฤติกรรมการดื่มที่เกินมาตรฐานได้รับการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมลด หรือ เลิกดื่ม ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป
นอกจากนี้ควรที่จะมีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ
เพิ่มเติมถึงปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างของตัวแปรต่าง ๆ ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะน�ำผล
การศึกษาที่ได้ไปสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดการดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีวัยแรงงานภาคเกษตรกรรม
เพื่อที่จะน�ำไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อดูแลช่วยเหลือป้องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพอันมีผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์
ในระบบบริการสุขภาพต่อไป
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