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º·¤Ñ´Â‹Í
เสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพถึงประสบการณของแกนนําสุขภาพครอบครัวจํานวน 60 คน ใน 3 พื้นที่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย และ เลย พื้นที่ละ 20 คนไดชื่อจากเวทีประชาคมและเจาตัวยอมรับเขารวมโครงการฯ
และไดรับการพัฒนาศักยภาพใหปฏิบัติการตามรูปแบบฯที่กําหนด ประกอบดวยเพศหญิง 31 คน และ เพศชาย 29
คน อายุ 30-65 ป ในการนําความรูสูการปฏิบัติจริงตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแกน
ดวยการวิจยั กึง่ ทดลอง บทความนีน้ าํ เสนอผลการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสังเกต สัมภาษณ และ การสนทนากลุม
แยกพืน้ ทีก่ ลุม ละ 8-12 คน แยกเพศหญิงชาย วิเคราะหขอ มูลดวยวิธกี ารวิเคราะหเนือ้ หาสรางแกนความคิดจากขอมูล
การบันทึกเสียงการสนทนากลุม ผลการศึกษาพบแกนความคิดได ดังนี้ 1) การขับเคลือ่ นผานบทบาทสตรีทที่ าํ ดวยหัวใจ
2) จากจุดเริ่มที่ดูเลื่อนลอยลังเลสูแผนกลยุทธรอยเลมเกวียน และ 3) เก็บเกี่ยวดอกผลบนความภาคภูมิ ผลที่ไดจาก
การวิจยั สะทอนใหเห็นถึงบทเรียนจากการมีสว นรวมของแกนนําสุขภาพครอบครัวทีร่ ว มโครงการฯอันจะเปนประโยชน
ตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูสนใจเพื่อนําไปสูการตอยอดของการดําเนินการที่คลายกันในอนาคต
คําสําคัญ: ประสบการณการนําความรูไปใช แกนนําสุขภาพครอบครัว รูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัว
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิจัยเชิงคุณภาพ การลดปญหาการดื่มสุรา
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Abstract
The article was reported the findings of a qualitative study of the experiences of 60 family health leaders,
comprising of 31 females and 29 male, aged 30 to 65 years, from three study areas, including Ubonratchatani,
Bureerum, and Loei provinces. Twenty committed participants per community were nominated by each community
forum. With a quasi-experimental research, the researchers engaged in building participant capacities by training
as well as doing action planning as guided by the model. This article presented the results of the qualitative data
collection through observation, interviews and focus group discussions, being composed of 8 to 12 persons per
group and separated by sex. Within all groups designated scribes took verbatim notes which were later subject
to qualitative content and thematic analyses. Results revealed three themes as follows: 1) the roles of female
participants driven through their sole; 2) from the starting point of uncertainty and delusive vision to the strategic
planning; and 3) being proud of accomplishments. The findings reflected the lessons learned of the participated
family health leaders, which would be beneficial to those who were interested to provide a further similar
health-promoting program support for communities in the future.
keywords: the experiences knowledge utilizing practice, family health leaders, kku family health nursing model,
qualitative study, reducing alcohol problems

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§»˜ÞËÒ
การสาธารณสุขมูลฐาน (primary health care)
เปนปฐมบทแหงแนวคิดหลักที่นํามาซึ่งการกอใหเกิด
แนวคิดการพยาบาลสุขภาพครอบครัวองคการอนามัย
โลก และ พัฒนาสูการปฏิบัติเปนรูปแบบการพยาบาล
สุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU FHN) มี
หลักการคือเนนการดูแลสุขภาพทีจ่ าํ เปนแกประชาชนบน
พืน้ ฐานของการปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรางสุขภาพของประชาชน
โดยประชาชนและเพือ่ ประชาชนดวยการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพประชาชนใหสามารถเปนแหลงประโยชน
สําคัญในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพดังกลาวใหเกิด
ความยั่งยืน มุงเนนการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพโดย
ใชเงื่อนไขของชุมชนเปนสําคัญ เริ่มแนวคิดเมื่อ ป พ.ศ.
2524 - พ.ศ. 2525 องคการอนามัยโลก1 มีการประชุม
เรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองอัลมา อตา ประเทศ
รัสเซียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2521 เริ่มเสนอความคิด
วาจะเปนแนวทางใหประชากรทุกคนในโลกมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น และ มีมติใหถือวา ป ค.ศ. 2000 หรือ
พ.ศ. 2543 เปนเปาหมายทีป่ ระชากรทุกคนของประเทศ
สมาชิกมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา สําหรับประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหเปนนโยบายใหมีแกน
นําสุขภาพประจําครอบครัวในการดูแลหรือจัดการดาน
สุขภาพอนามัยแกสมาชิกในครอบครัวตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ทีใ่ หความสําคัญใน
การพัฒนาประชาชนทัง้ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ตอมาประเทศไทยโดยแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่
9 (พ.ศ. 2545-2549) มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพคน
และการคุม ครองทางสังคม โดยมุง พัฒนาตัง้ แตครอบครัว
ทีถ่ อื วาเปนหนวยเล็กทีส่ ดุ ของสังคมใหมสี ขุ ภาพดี และมี
ความเขมแข็ง โดยการสงเสริมสนับสนุนครอบครัว ชุมชน
สังคม ซึ่งเปนรากฐานของสังคมใหมีความเขมแข็งดาน
สุขภาพ และสามารถพึ่งตนเองได
การพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพเปนการสราง
อํ า นาจหรื อ ภาวะแฝงในบุ ค คลให ป รากฏออกมาเป น
ที่ประจักษกอใหเกิดความตั้งใจในการกระทําสิ่งตางๆ
เพื่อใหกิจกรรมที่กระทํานั้นบรรลุผลสําเร็จ เปนความ
สามารถที่ตกลงใจ ปรารถนาที่จะเขารวมกิจกรรม มี
ความสามารถเพิ่มในการใชทักษะอยางใดอยางหนึ่ง อัน
เกิดจากลักษณะคุณลักษณะที่เติมเต็มผนวกกับทางวุฒิ
ภาวะ ประสบการณ และอารมณของบุคคล จนพัฒนาให
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บุคคลมีความสามารถที่จะทํากิจกรรมตางๆ ได2 สําหรับ
การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยนี้ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การตามหลักสูตรฯที่กําหนดตามรูปแบบการพยาบาล
สุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU FHN)3
เพื่อลดปญหาการดื่มสุราในชุมชนรวมถึงการติดตาม
เปนพีเ่ ลีย้ งตลอดการปฏิบตั กิ าร เนือ้ หาประกอบดวยการ
ทํางานตามรูปแบบฯ ความรูแ ละทักษะในเรือ่ งการทํางาน
เปนทีม การวางแผนกลยุทธ แนวคิดเชิงเพศภาวะ ความรู
เรื่องสุรา ผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว และสังคม การ
สงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัว การคัดกรอง
ภาวะเสี่ยง การใหคําปรึกษาดูแลครอบครัวติดสุรา โดย
มีพยาบาลครอบครัวเปนผูอํานวยการหรือพี่เลี้ยงในการ
จัดการสรางหุนสวนรวมกับภาคีเครือขายในชุมชนตาม
กรอบแนวคิดรูปแบบฯทีใ่ หการดูแลทีค่ รอบคลุมทัง้ ระดับ
บุคคล ครอบครัว และ ชุมชน การสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อปองกันโรคและปญหาสุขภาพตางๆ
การศึกษาเชิงคุณภาพถึงประสบการณของแกน
นําสุขภาพครอบครัวในการนําความรูสูการปฏิบัติจริง
ตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัย
ขอนแกนนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) เพื่อลดปญหาการดื่มสุราใน
ชุมชนใน 3 พืน้ ทีใ่ นจังหวัดอุบลราชธานี บุรรี มั ย และ เลย
พืน้ ทีล่ ะ 20 คนรวม 60 คน ประกอบดวยเพศหญิง 31 คน
และ เพศชาย 29 คน อายุ 30-65 ป ซึง่ ชือ่ แกนนําสุขภาพ
ครอบครัวนีไ้ ดชอื่ จากเวทีประชาคมและเจาตัวยอมรับเขา
รวมโครงการฯ โครงการวิจยั เพือ่ ลดปญหาการดืม่ สุราใน
ชุมชนนี้เกิดจากการตระหนักถึงขอมูลเชิงประจักษและ
แนวโนมของการดืม่ สุราทีพ่ บมากขึน้ ทุกที และ มีแนวโนม
ของผูด มื่ มีอายุนอ ยลงเรือ่ ยๆ โดยขอมูลการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลขององคการอนามัยโลก (WHO) รวมกับ
องคการอาหารและการเกษตรศาสตร (FAO) ที่คํานวณ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอหัวตอปของ
ประชากรไทย พบวาคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เทากับ 13.59 ลิตรตอหัวตอปของประชากรไทย จัดเปน
อันดับ 5 ของโลก รองจากประเทศโปรตุเกส สาธารณรัฐ
ไอรแลนด บาฮามาส และสาธารณรัฐเช็ค ตามลําดับ4
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สถิติแหงชาติยังระบุวา คนไทยดื่มสุราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ
260,000 คน มีอตั ราการบริโภคแอลกอฮอลทสี่ งู ขึน้ อยาง
ตอเนือ่ งโดยใน 10 ปทผี่ า นมา จาก พ.ศ. 2535-2545 มี
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลจาก 992 ลานลิตร เปน
1,926 ลานลิตร อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เฉลี่ยตอคนตอป เพิ่มขึ้นจาก 25.2 ลิตร ในป 2535 เปน
41.6 ลิตร ในป พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะเบียร มีการบริโภค
เพิม่ ขึน้ ถึง 4 เทา จาก 320 ลานลิตร เปน 1,222 ลานลิตร
คิดเปน 8.1 ลิตรตอคน เพิ่มเปน 24.8 ลิตรตอคน โดย
อัตราการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ในเพศ
ชายคิดเปนรอยละ 53.4 และในเพศหญิงคิดเปนรอยละ
10.95 อายุเฉลีย่ ของผูเ ริม่ ดืม่ สุราครัง้ แรกมีแนวโนมนอย
ลง และยังพบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
การดื่มสุราถึงรอยละ 806
กลุมที่นาเปนหวงคือกลุมนักดื่มหนาใหมซึ่ง
เปนกลุมวัยรุน (พ.ศ. 2539-พ.ศ.2546) พบอัตราของ
วัยรุนหญิงที่เริ่มดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เทาตัว
จากรอยละ 1.0 เปนรอยละ 5.6 คิดเปนรอยละ 21.2
ของประชากรกลุมดังกลาว และรอยละ 5.6 ยังมีอัตรา
การดื่มเปนประจํา 1-2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ
14.1 รวมทั้งพบวาอายุเฉลี่ยของผูที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรก
มีแนวโนมลดลงในกลุมอายุ 15-24 ป พบอัตราการดื่ม
สุราของประชากรคิดเปนรอยละ 23.7 อายุเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ ดืม่
สุรา 17.2 ในกลุมอายุ 25-59 ป พบอัตราการดื่มสุรา
ของประชากร คิดเปนรอยละ 37.3 อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม
สุรา 20.6 สําหรับอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราโดยรวมจะเริ่ม
ดื่มที่อายุ 20.5 ป ผูชายจะเริ่มดื่มเร็วกวาผูหญิง คืออายุ
19.4 และ 24.6 ป ตามลําดับ5 นอกจากนีย้ งั พบวาการดืม่
ของกลุม ผูห ญิงและวัยรุน หญิงมีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ เพือ่
ตองการไดรับการยอมรับวาเปนคนมั่นใจ แสดงออกวา
เปน “ผูหญิงทํางาน” “พึ่งตนเอง” และ “แกเหนื่อย”7
เชือ่ วาสุราทําใหสนุกสนาน บางคนดืม่ ยาดองเหลาสําหรับ
สตรีเพราะเชือ่ วาทําใหมี “สุขภาพดี”8 การดืม่ แอลกอฮอล
เปนพฤติกรรมที่มีผลจากสภาพแวดลอมทางครอบครัว
สังคม วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ9 รายงานของ สุวทิ ย วิบลู
ผลประเสริฐ10 ระบุวาจํานวนของผูหญิงที่ดื่มเพิ่มมากขึ้น
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และมีอายุนอ ยลง สิง่ ทีน่ า วิตก คือ สุราเปนสะพานเชือ่ มไป
สูป ญ
 หาอืน่ ๆ อาทิ การลองเสพสิง่ เสพติด เชน กาว กัญชา
บุหรี่ ยาบา รวมทั้งนํามาซึ่งปญหาอื่นๆตามมา เชนเพศ
สัมพันธในวัยรุน การตั้งครรภวัยรุน เปนตน
เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า การบริ โ ภคสุ ร าเป น
ประจํามีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพการทํางาน
อาชญากรรม อุ บั ติ เ หตุ ต อ สุ ข ภาพต อ ตนเองทั้ ง ทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม เกิดโรคเรือ้ รัง ความสัมพันธ
ในครอบครัว ปญหาบุคลิกภาพและพัฒนาการของลูกใน
ครอบครัวติดสุรา ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมประเทศ
ชาติ5,11,12 ซึ่งขอมูลเชิงประจักษเรื่องการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวจากขาวหนังสือพิมพอันเกิดจาก
การดื่มสุราในชวง ป พ.ศ. 2550-2551 พบวามีจํานวน
การนําเสนอขาวความรุนแรงในครอบครัวทัง้ สิน้ 994 ขาว
มีสัดสวนของขาวความรุนแรงในครอบครัวที่มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเขาไปเปนปจจัยกระตุนกลับมีจํานวนมาก
ขึ้น จากรอยละ 18.9 ในป 2550 เปนรอยละ 21.6 ใน
ป 25515 ลักษณะของขาวความรุนแรงในครอบครัวที่
มีแอลกอฮอลเขาไปเปนปจจัยกระตุน จํานวนทั้งสิ้น 92
ขาว13
มีขอสรุปวาสุราเปนปญหาแกไขยากจากหลาย
สาเหตุ เชน เปนสารเสพติด ผลประโยชนจากรายไดขาย
สุรา การทุมทุนจํานวนมากเพื่อการประชาสัมพันธ สราง
คานิยมการดื่มสุราไปในทางบวกผานสื่อสารมวลชนทุก
รูปแบบ และ ที่สําคัญรัฐเองก็มีผลประโยชนทับซอนจาก
รายไดจํานวนมากนับหมื่นลานบาทตอปจากธุรกิจนี้ อีก
ทั้งยังเปนการสรางรายไดจํานวนมากแกประชากรบาง
กลุม เกิดการขยายตัวของสถานบริการ รานอาหาร และ
รานขายเหลาประเภทตางๆ14 ดวยปญหาของการดื่ม
สุราที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนเปนที่นาวิตกใน
สังคมไทยดังที่กลาวมาขางตน สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ไดสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อสรางขอ
เสนอเชิงนโยบายแกรัฐบาลในการดูแลแกไขปญหาการ
ดื่มสุราในชุมชน ในปงบประมาณ 255315 โดยการวิจัย
ดังกลาวไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมในการดูแล
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แกไขปญหาการดื่มสุราในระดับชุมชน ศึกษาในพื้นที่
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ผลจากการวิจัยครั้งนั้น
จนนําสูการสรางขอเสนอรูปแบบการปองกันดูแลแกไข
ฟนฟูสภาพจากปญหาการดื่มสุราในระดับชุมชน ซึ่งรูป
แบบดังกลาวปฏิบัติการโดยคณะบุคคลที่เสนอชื่อจาก
เวทีประชาคม เรียกชื่อวา “คณะกรรมการกํากับสุรา” ซึ่ง
เปนแกนนําสุขภาพครอบครัวเปนผูที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูป
แบบฯดวยคณะวิทยากรชุดเดียวกัน ครอบคลุมเนื้อหา
เรื่องสุราและผลกระทบ เทคนิคอยางงายในการดูแล
สุขภาพครอบครัว แนวคิดเพศภาวะ การทํางานเปนทีม
และ การวางแผนกลยุทธในการปฏิบัติการดูแล 4 ระดับ
และ 8 กลยุทธ และไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ
จากหนวยบริการสุขภาพในพื้นที่ แตละพื้นที่มีการรวม
กันรางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และประเมินผล โดย
มีพยาบาลครอบครัวในพื้นที่เปนผูอํานวยการปฏิบัติ
หรือ เปนพี่เลี้ยงอันเปนที่มาสูการสรุปเปนรูปแบบ “การ
พยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแกน” จาก
นัน้ ไดนาํ รูปแบบนี้ ทดลอง “นําความรูส กู ารใชประโยชน”
(Knowledge Translation หรือ Knowledge Implementation)16 ดวยการศึกษาแบบกึง่ ทดลองประยุกตใชรปู แบบ
ดังกลาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 3 จังหวัด
คือ จังหวัดเลย อุบลราชธานี และ บุรีรัมยภายใตการ
สนับสนุนการดําเนินการของศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา (ศวส.)
ในปงบประมาณ 2555
“คณะกรรมการกํากับสุราในชุมชน” จึงเปน
แกนนําสุขภาพครอบครัวเปนผูปฏิบัติการสําคัญ (Key
actors) ในงานวิจัยเปนเจาของประสบการณสําคัญ17
จึ ง ต อ งใช วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในการศึ ก ษาถึ ง การ
รับรู ความเขาใจ มุมมองตอประสบการณในมิติตั้งแต
การกลายเขาสูบทบาทแกนนํา การรับรูถึงประสบการณ
ทั้งแงบวก แงลบ ปจจัยแหงความสําเร็จ ขอดอยที่ควร
ปรับปรุงสูขอเสนอแนะที่มีเพื่อเปนบทเรียนสําคัญอัน
จะยังประโยชนแกผูเกี่ยวของ ผูสนใจสืบตอการทํางาน
เพื่อขยายผลทั้งในชุมชนและถายทอดไปสูชุมชนอื่นๆ
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั น ในการป อ งกั น ดู แ ลแก ไ ข
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ฟนฟูปญหาการดื่มสุราในระดับชุมชนตามรูปแบบการ
พยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป
โดยมีคําถามการวิจัยวา “ประสบการณการปฏิบัติงาน
ของแกนนําสุขภาพครอบครัวเพื่อลดปญหาการดื่มสุรา
ในชุมชนตามรูปแบบ “การพยาบาลสุขภาพครอบครัว
มหาวิทยาลัยขอนแกน” เปนอยางไร

ÃÙ»áºº¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅÊØ¢ÀÒ¾¤ÃÍº¤ÃÑÇÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¢Í¹á¡‹¹
เปนรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาจากการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว นรวม ตอยอดกรอบแนวคิดการพยาบาลสุขภาพ
ครอบครัวองคการอนามัยโลก18 สูร ปู ธรรมการปฏิบตั จิ ริง
รวมกับแนวคิดเชิงเพศภาวะกรอบแนวคิดทฤษฎีตา งๆ ที่
เกีย่ วของกับการพยาบาลครอบครัวแนวคิดการใชทนุ ทาง
สังคม19 ที่มีอยูในชุมชนเปนแหลงประโยชนสําคัญของ
ครอบครัวทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพ ในการขับ
เคลือ่ นการปฏิบตั กิ าร โดยมีหลักการสําคัญ คือ การสราง
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เจาภาพหรือแกนนําสุขภาพครอบครัวในการปฏิบัติการ
ดวยการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรฯ ทีก่ าํ หนดตามรูป
แบบฯ บนพืน้ ฐานของการใชทนุ ทางสังคมทีม่ อี ยู เนนการ
ปฏิบตั กิ ารแบบบูรณาการเปนองครวมตัง้ แตระดับบุคคล
ครอบครัว และ ชุมชน แบบมีสวนรวมเปนหุนสวนในทุก
ขัน้ ตอนอยาง ภายใตการเปนพีเ่ ลีย้ งของพยาบาลทีม่ คี วาม
รูใ นการดูแลบุคคล ครอบครัว และ ชุมชนในพืน้ ที่ มีระดับ
การปฏิบัติการดูแล 4 ระดับ คือ 1) ระดับการสงเสริม
ปองกัน 2) ระดับการคัดกรองความเสี่ยง 3) ระดับการ
ดูแลสุขภาพโดยตรงแกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ 4)
ระดับการฟน ฟูสภาพจากการเจ็บปวย ดวยการปฏิบตั กิ าร
8 แผนกลยุทธปฏิบัติการทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว
และ ชุมชน ซึ่งไมสามารถใหรายละเอียดในที่นี้ได คือ 1)
สรางเจาถิ่น 2) อินกระแส 3) แผความคิด 4) เกาะติด
รณรงค 5) สงหนวยเฝาระวัง 6) พังมานความเสี่ยง 7)
เคียงขางฟนฟูดูแล และ 8) รักษากระแสตลอดไป3 (ดัง
แสดงในภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการทํางานตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
การศึกษานีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (pragmatic qualitative research design)20 เพือ่ ศึกษาประสบการณ
ของ“แกนนําสุขภาพครอบครัวในชุมชน” ซึง่ เปนแกนนํา
สุขภาพครอบครัวจํานวน 60 คน และเปนผูปฏิบัติการ
สําคัญในการวิจัยแบบกึ่งทดลองเพื่อลดปญหาการดื่ม
สุราในชุมชนตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัว
มหาวิทยาลัยขอนแกนใน 3 จังหวัดและใชสัญลักษณใน
การบันทึกขอมูล ดังนี้ จังหวัดเลย (Loei-L) อุบลราชธานี
(Ubon-U) และ บุรีรัมย (Buree-B) เก็บขอมูลดวย
การสนทนากลุมเนื่องจากหลักการที่เชื่อวาผลจากการ
มีปฏิกิริยาพูดคุยกระตุนซึ่งกันและกันในกลุมจะนําไป
สูการอภิปรายและไดขอมูลที่ลุมลึกกวาการศึกษาเชิง
สํารวจดวยแบบสอบถาม21 ยังนํามาซึ่งโอกาสของการ
สังเกตปฏิกิริยาในกลุมขณะสนทนาดวย22 ดําเนินการใน
แตละพื้นที่ๆ ละ 20 คน แบงกลุมการสนทนากลุมตาม
เพศกลุม ละ 8-12 กลุม ในระยะและสัญลักษณการบันทึก
ขอมูล ดังนี้ 1) เริ่มดําเนินการ (beginning-B) 2) ระยะ
กลาง (interim-I) และ 3) ระยะประเมินผล (ending-E)
โครงการฯ ใชเวลาในการสนทนา 1 ชัว่ โมงครึง่ นําการสนทนา
โดยทีมวิจยั ฝายเก็บขอมูลเชิงคุณภาพทีผ่ า นการฝกปฏิบตั ิ
ดานการสนทนากลุมมาแลวหลายโครงการและไมเขาไป
เกี่ยวของในการอบรมหรือเปนพี่เลี้ยงของแกนนําฯเพื่อ
ไมใหมีผลตอการแสดงความคิดเห็น มีการเซ็นยินยอม
เขารวมการใหขอมูลตามแบบฟอรมของคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรบั การ
ชีแ้ จงวาหากไมสะดวกในการใหขอ มูลสามารถถอนตัวได
ตลอดเวลา ใหตอบตามความคิดเห็นที่คิดเอง ไมมีถูกมี
ผิดและไมมผี ลตอผูใ หขอ มูลใดๆ ทัง้ นีไ้ มมกี ารบันทึกชือ่
ผูเขารวมกลุมแตเปนการใหหมายเลขกํากับและ บันทึก
เปนลําดับเลขกลุมที่จัดสนทนาตามพื้นที่ (ตัวอยางเชน
LB1 = กลุมที่ 1 ในระยะเริ่มตนโครงการที่เลย/ UB2 =
กลุมที่ 2 ในระยะเริ่มตนโครงการที่อุบลราชธานี/ BB2
= กลุมที่ 2 ในระยะเริ่มตนโครงการที่บุรีรัมย/ LI2 =
กลุม 2 ในระยะกลางของโครงการที่เลย เปนตน) และมี
ตัวอยางคําถามการวิจัยที่ใชในการสนทนากลุมมีดังนี้ 1)
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อะไรที่ทําใหทานเขารวมปฏิบัติการวิจัยในครั้งนี้ 2) ชวย
เลาประสบการณที่ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ลดละเลิกการดื่มสุราของชาวบานในชุมชนครั้งนี้ 3) มี
ประสบการณอะไรบางที่ทานคิดวาดี ประทับใจในที่ทาน
พบในการปฏิบัติการเพื่อลดละเลิกสุราของชาวบานใน
ชุมชนครั้งนี้ 4) มีประสบการณอะไรบางที่ทานคิดวาเปน
บทเรียนทางลบทีท่ า นพบในการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดละเลิก
สุราของชาวบานในชุมชนครั้งนี้ จากนั้นเนื้อหาทั้งหมด
ของการสนทนากลุมซึ่งมีการบันทึกเสียงไดรับการถอด
เปนความเรียงเพื่อนําไปสูการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อนํา
เสนอภาพความคิด23,24 วิเคราะหขอ มูลใชวธิ กี ารวิเคราะห
หาแกนความคิด (thematic analysis) ดวยวิธีการเปด
รหัสคําและจัดกลุมความหมาย24 จากเนื้อหาการถอดคํา
สนทนากลุมที่ไดรับการบันทึกเสียงดวยการอานทบทวน
กลับไปกลับมาหลายครั้ง แลวจัดทํารหัสคํา ประโยค25
จากนัน้ จัดกลุม รายการทีม่ กี ารสือ่ ความหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังแสดงตัวอยางในตารางที่ 1

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
สรุปภาพผลการวิจัยกึ่งทดลองในการทดลอง
ใชรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัย
ขอนแกนพบวาไดผลลัพธตามวัตถุประสงคการวิจยั มีการ
สรางวัฒนธรรม ประเพณี ความคิดความเชือ่ ในสังคมใหม
วา “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชเรื่องธรรมดาของ
สังคม” นําสูงานบุญปลอดสุรา ลดคาใชจาย สภาพการ
ดื่มสุราในชุมชนลดลง มีการสรางมาตรการทางสังคมที่
เดิมมาตรการทางกฎหมายใชไมไดผล มีการเรียนรูโดย
ผานกระบวนการทํางานทําใหเขาใจ แกไข นําสูการสราง
ความสําเร็จจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในกลุม
และภายนอกกลุ ม มาแก ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
ยั่งยืน สามารถประสานแหลงประโยชนใชทุนทางสังคม
ที่มีอยูบูรณาการใชประโยชนจากเครือขายที่เขมแข็งใน
ที่สุดไดตนแบบการลดปญหาการดื่มสุราในชุมชนอัน
จะเปนแหลงประโยชนในการถายทอดวิธีการกระบวน
การสูชุมชนอื่นๆได มีการขยายเครือขายการทํางานรวม
สรางมาตรการทางสังคมรวมถึงการติดตามการปฏิบัติ
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อยางจริงจังตอเนื่อง รวมถึงบูรณาการประสานระบบ
บริการสถานที่บําบัดและฟนฟูสภาพผูติดสุรา รวมสราง
ใช ปรับปรุงซึ่งไมขอกลาวในรายละเอียดในบทความนี้
ผลการวิ เ คราะห เ นื้ อ หาข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
สะท อ นถึ ง การรั บ รู ป ระสบการณ ข องแกนนํ า สุ ข ภาพ
ครอบครั ว ผู เ ป น เจ า ภาพหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นมี ก าร
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รับรูประสบการณทั้งในแงบวกและลบที่เกิดขึ้นในขณะ
ดําเนินการโครงการตอบุคคล ตนเอง สภาพแวดลอม มี
แกนความคิดหลักที่ผุดขึ้นมาเดนชัด ดังนี้ 1) การขับ
เคลื่อนผานบทบาทสตรีที่ทําดวยหัวใจ 2) จากจุดเริ่มที่
ดูเลื่อนลอยลังเลสูแผนกลยุทธรอยเลมเกวียน และ 3)
เก็บเกีย่ วดอกผลบนความภาคภูมิ มีรายละเอียดกลาวคือ

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางผลการวิเคราะหแกนความคิด
แกนความคิด
การขับเคลื่อนผานบทบาทสตรี
ที่ทําดวยหัวใจ

จากจุดเริ่มที่ดูเลื่อนลอยลังเลสู
แผนกลยุทธรอยเลมเกวียน

ตัวอยางขอมูล
“กะยอมรับ...วาผูหญิงทํางานสวนรวมดีทุกเรื่อง ยิ่งเรื่องเหลานี้เขาเอาคัก กะ
ใหเขาออกหนาไปเรื่องประสาน ไปเวา ไปประชาสัมพันธ เปนแนวหนาไปเคาะ
ประตูบาน...ผูซาย...อยากอายจักหนอยเรื่องเลา” (สัมภาษณผูใหญบานพื้นที่
จังหวัดเลย)
“...ตองใหความสนใจแนไปคุยนําเลนนํา เฮาติดตามเอา ไปกินนํ้ากินทาไปหา
สูไปแวดูๆเอา (เยี่ยมบอยๆ) เพราะวาคนที่สิกินเหลาตองมีปญหาในจิตใจ
เรากะเวาไปทีแรกกะกินเพื่อลืมปญหาตอไปกะสิเปนพิษสุราเรื้อรังปญหากะ
เพิ่มบอแมนแกไข กะพยายามเฮ็ดใหดีที่สุดใชความจริงใจเขาหาเขา” (BE2)

เก็บเกี่ยวดอกผลบนความภาคภูมิ “...โครงการงานศพปลอดเหลา แขกบานอื่นที่มาในงานศพ เผิ่นเห็นก็เลยวา
“หมูบานนี้คือดีหลายแท” แขกผูที่มาในงานเปนพี่นองของคนตาย เผิ่นพากัน
มาจากบานอื่น 3-4 หมูบาน เผิ่นมาเห็นโครงการนี้....เผิ่นก็เลยวา “คือดีคัก
แทหมูบานนี้” ..ดีแทที่มีผูชักนําผูชักจูงมาใหและหลังจากนั้นมาก็มีผูมาศึกษา
ดูงานนําคะ...เผิ่นที่มาศึกษาดูงานเฉพาะพื้นที่หมูบาน....โดยดูเรื่องศักยภาพ
หมูบานมีความเขมแข็ง” (สัมภาษณชาวบานสตรีในพื้นที่บุรีรัมย)

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¼‹Ò¹º·ºÒ·ÊμÃÕ·Õè·íÒ´ŒÇÂËÑÇã¨
ผู ห ญิ ง เป น ฟ น เฟ อ งผู เ ป น กํ า ลั ง หลั ก และ
สําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจจนบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ ไดอธิบายถึงการเขามาเปน
รับบทบาทนี้วาเพราะตางมีประสบการณที่เจ็บปวดจาก
การที่สมาชิกในครอบครัวผูใกลชิดมีปญหาการดื่มสุรา
บางเสียชีวิตเพราะสุรา บางเสียผูเสียคนเสียการเสียงาน
สูญเสียครอบครัว เธอจึงไมอยากใหอนาคตลูกหลานใน
ชุมชนตองประสบชะตากรรมเดียวกัน และถือวาเปนการ

อุทิศตนเพื่อสวนรวม เปนการ “ทําบุญ” ครั้งยิ่งใหญ
ที่ชวยลดปญหาของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชนใหมี
ปญหานอยลงจากสุรา พวกเธอเชื่อวาหลายคนคิดหา
หนทางแกไขปญหา แตก็ทอแทเพราะคิดวาเกินกําลัง
ความสามารถที่จะทํา การที่ตางคนตางทําไมมีพลัง ตอง
รวมกันและทําไปดวยกันแบบมีกลยุทธขั้นตอน เมื่อมี
โครงการฯเชนนี้เขามาก็รับที่จะทํา ดีกวาอยูเฉยๆ แลว
ปลอยบานเมืองเปนไปตามยถากรรม โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัด
อุบลราชธานีมีสตรีเปนประธานคณะกรรมการฯ บาง
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แหงแมไมไดเปนประธานโดยตําแหนง แตก็เปนผูอยู
เบือ้ งหลังในการขับเคลือ่ น ประสานงาน และอํานวยความ
สะดวก ผลการดําเนินการโครงการเปนที่ประจักษชัดคือ
ความเอางานเอาการของกลุมคณะกรรมการที่เปนแกน
นําสตรีที่สนใจปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ นําไปสูการใช
วาทกรรมในการขับเคลื่อนผานชาวบานสตรีดวยคําพูด
ในการรณรงคใหชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของสุราวา “…
พวกเฮาในฐานะเปนเมีย เปนแม และ เปนยายซึ่งผาน
ความทุก ข ย ากกั บ การดื่ม สุร าของคนในครอบครั วมา
หลาย เฮาตองรวมใจซุกยูโ ครงการลดปญหาสุราในชุมชน
ของเรา...” และเมื่อคณะกรรมการเยี่ยมบานเปาหมาย
สมาชิกสตรีของครอบครัวเหลานั้นไดทําหนาที่ดานหนา
ของการปฏิบัติการของแกนนําสุขภาพครอบครัวจนนํา
มาซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินการ จึงถือไดความสําเร็จ
สวนสําคัญในครั้งนี้เปน “ผลสําเร็จผานนํ้ามือของสตรี”
นัน่ เอง นอกจากนีย้ งั มีคาํ พูดของภรรยาผูต ดิ สุราทีจ่ งั หวัด
อุบลราชธานีไดสรางความปลาบปลื้มแกคณะผูวิจัยและ
แกนนํา คือ “ขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆที่โครงการไดทําชวย
ใหความสุขในครอบครัวกลับคืนมาจากที่ทั้งพอและลูก
เลิกเหลาได...” ดังตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูลทั้งจาก
การสัมภาษณและการสนทนากลุม
“เวามา...แมกด็ ใี จทีไ่ ดลกู ไดกลับมา (ลดเหลา)
และดีอกดีใจหลายที่ลูกไดปรับตัวเอง แมก็ดีใจหนําก็
อยากใหเผิ่นคือพี่ชาย เพราะลูกชายอีกผูหนึ่งเผิ่นบกิน
เหลาสูบยา แตมีพี่ชายเผิ่นผูหนึ่งเผิ่นก็กินเหลาจนตาย
นอนอยูก็กําขวดเหลาอยู” (สัมภาษณชาวบานสตรีใน
พื้นที่อุบลราชธานี)
“กะยอมรับเลยครับวาผูหญิงทํางานสวนรวม
ดีทุกเรื่อง ยิ่งเรื่องเหลานี้เขาเอาคัก กะใหเขาออกหนาไป
เรื่องประสาน ไปเวา ไปประชาสัมพันธ เปนแนวหนาไป
เคาะประตูบาน ลางเทื่อเฮาผูซายอาจจะยังอยากอายจัก
หนอยเรื่องเลา” (สัมภาษณผูใหญบานพื้นที่จงั หวัดเลย)
“แนวคิดเรื่องบทบาทหญิงชายไดจากการอบ
รมฯมีประโยชน เฮ็ดใหเขาใจหลาย เปนหยังผูหญิงเวลา
กลับมาจากขายลอตเตอรี่นี่เขาจะถือวาทํางานเหนื่อย
เดินขายทั้งวัน ฉันหาเงินเอง บากะกินเบียรแกเหนื่อย
เต็มที่ ฉันก็อยากแกเหนื่อยเหมือนกัน ความไมเทากัน
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นี้ทําใหเกิดแรงขับอยากแสดงออก เปนปญหาความคิด
แถมอันตรายของเหลาตอผูหญิงยังรุนแรงกวาผูชาย เรา
กะตองไปเคลื่อนไหวใหเขาเขาใจ อะไรพวกนี้...ไปเลา
ตอ...” (LB1)

¨Ò¡¨Ø´àÃÔèÁ·Õè´ÙàÅ×èÍ¹ÅÍÂÅÑ§àÅÊÙ‹á¼¹¡ÅÂØ·¸ÃŒÍÂàÅ‹Á
à¡ÇÕÂ¹
การปฏิบัติการฯมีจุดเริ่มตนของความพรอม
และคุณลักษณะของบริบทที่แตกตางกัน แตทุกคนตาง
เป ด ใจเมื่ อ โครงการสิ้ น สุ ด ว า ไม มั่ น ใจว า จะทํ า ได แ ละ
หนักใจมาก ดังตัวอยางคําพูดที่วา “ไมมั่นใจวาจะทําได
เพราะสุราเปนสิ่งที่ทุกคนเคยชินเปนวัฒนธรรมไปแลว
เปนปญหาที่หยั่งรากลึก แตที่เขารวมเพราะอยากลอง
ดู...” (LE1) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีผูใหญบาน
สตรีทเี่ พิง่ ไดรบั การเลือกตัง้ เคยเปนอาสาธารณสุขประจํา
หมูบานมีความกระตือรือรนในการทํางานซึ่งในสวนเริ่ม
ตนทําโครงการฯดวยความที่ผูใหญบานเปนสตรีที่เพิ่ง
รับตําแหนงก็ถูกตอตานจากผูใหญบานชายคนเกาที่ยก
แกงดื่มสุรากอกวนพรอมคําพูด “สิไปงึด (สนใจ) มัน
หยังมันเปนเสรีภาพในประเทศไทย...กินโลด” อยางไร
ก็ดีก็สามารถผานพนปญหาทาทีกอกวนเชนนี้ไปไดเมื่อ
ชาวบานสวนใหญเห็นดวยกับโครงการฯ เชนเดียวกับ
พื้นที่จังหวัดเลยมีผูใหญบานชายที่เพิ่งรับตําแหนง และ
ไดรับการปรามาสจากทีมบริหารชุดเดิมวาทํางานไมเปน
ประชาชนมีอาชีพขายเรลอตเตอรี่ยังจังหวัดอื่น ไปคราว
ละ 7 วันกอนหวยออก ดังนั้นเมื่อกลับบานนอกจากมา
ปฏิบัติการดานเกษตรกรรมแลว บางสวนถือวาเปนการ
พักผอนรวมกับการดื่มสุราทั้งหญิงและชาย จึงดูเหมือน
วาในพื้นที่จังหวัดเลยมีความพรอมนอยที่สุด แตทั้งหมด
เปนจุดเริ่มตนที่ผูเกี่ยวของลวนใหขอมูลวาไมมีความ
มั่ น ใจในการดํ า เนิ น การ ต อ มาเมื่ อ เข า สู ก ระบวนการ
ทํางาน นอกจากเขาสูการทําแผนกลยุทธตามรูปแบบฯ
แลว ผูใ หขอ มูลตางมีกลยุทธสว นบุคคลในการปฏิบตั กิ าร
ใหบรรลุเปาหมาย เชน การแสวงหาแนวรวม การโนมนาวใจ
การหมัน่ เยีย่ มเยียน การใชความสัมพันธสว นตัวแบบชาว
บาน คอยเปนคอยไป ดังตัวอยางขอมูลเชิงคุณภาพ
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“ยอมรับเลยวาเมือ่ ถูกเสนอชือ่ เขาทําโครงการก็
รับแบบเกรงใจ คิดวาทําๆไป ไมคดิ วาจะไดผลอะไร แลวที่
บานก็เอาเหลารอยเปอรเซ็นต...พอไดอบรมไดทาํ ในสวน
ของแกนนํา ความรูสึกก็ยังหาสิบหาสิบ เพราวาผลมันยัง
ไมเกิด ไมคดิ วาจะทําได ทีน่ พี้ อทําๆไปเออ...เปลีย่ นไปได
จริง...กะดีใจภูมใิ จทีเ่ ราชวยกัน...มีมาตรการชุมชนทีส่ ราง
ขึน้ ชาวบานเอานํา ตอนนีร้ สู กึ วา โครงการมีสว นดีมากถา
จะรณรงคหรือบยายผลตอไปหมูบานอื่น” (BE3)
“...ตอนแรกที่ . ..เริ่ ม พู ด คุ ย แนะนํ า มาฟ ง
นโยบาย เฮากะเกรงใจ เฮ็ดกะเฮ็ด บอคึดสิวาไดผลหยัง
มาเวาใหฟงเห็นดีบจักสันจักซี้ แลวการจัดงานมาลด
ตนทุนไดซํ่าได จัดงานใหมๆ เนาะบวชลูกชายกะทําบุญ
สองงานใสกัน วามันบเปลืองหลายแลวกะบมีคนเอะอะ
โวยวาย ดียอมรับวาดี กะบอคึดวาชาวบานสิเอานําคัก
ปานนี้” (LE2)
“ซุม หมูน นั้ เซามาหลายแลวเดะพอใหญไปออย
(โนมนาวใจ) เอา” (LE2)
“เฮากะกระตุนไปเถื่อเล็กเถื่อนอย แยไปเถื่อ
เล็กเถื่อนอยกะบมีเหลาหลายงานแลวเดะ” (UE1)
“ไปเยี่ยมไปยามไปคุยไปกินขาวนํา ไปพูดคุย
แลกเปลี่ยนคือสภากาแฟมีผูใหเวาพูดคุยแลกเปลี่ยนบ
ใหอยูสันโดษ ไปเบิ่งแยงดูแลกัน” (UE3)
“กะคือแกไขปญหาคือคนทีก่ นิ เหลามันมีปญ
 หา
เยอะคือเฮาตองใหความสนใจแนไปคุยนําเลนนํา เฮา
ติดตามเอา ไปกินนํ้ากินทาไปหาสูไปแวดูๆเอา (เยี่ยม
บอยๆ) เพราะวาคนทีส่ กิ นิ เหลาตองมีปญ
 หาในจิตใจ เรา
กะเวาไปทีแรกกะกินเพือ่ ลืมปญหาตอไปกะสิเปนพิษสุรา
เรื้อรังปญหากะเพิ่มบอแมนแกไข กะพยายามเฮ็ดใหดี
ที่สุดใชความจริงใจเขาหาเขา” (BE2)
“ครอบครัวเด็กนอยไปขายลอตเตอรี่เรากะ
ตองเบิ่งแยงแทน คอยประสานกับพอแมเขา การดูแล
เด็กนอยวัยรุนตองเขาใจ เราบอแมนพอแมเขา แตกะ
คอยออย (พูดดีๆดวย) คอยเวากะเขา บอใหเขาระแวง
วาเราขีฟ้ อ ง (พอแม) ตองเขาใหไดทงั้ สองทาง...การดูแล
ตองประนีประนอม ดูความสมัครใจ เขาทางพอแม ถาเด็ก
ไมฟง อาจจะตองมีมาตรการทีไ่ มออ น คือเฮาตองเบิง่ ทาง
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พอแมถาเขามาฝากเฮาไวเฮากะจังสิ ก็เขาไปกาวกายได
แตเฮาตองเขาใจประสานใหดี...” (LI1)

à¡çºà¡ÕèÂÇ´Í¡¼Åº¹¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔ
เมื่ อ การดํ า เนิ น งานสิ้ น สุ ด แกนนํ า สุ ข ภาพ
ครอบครัวมีความภาคภูมิใจที่สามารถรวมหมุนกงลอ
ประวั ติ ศ าสตร ข องชุ ม ชนให เ กิ ด การปฏิ บั ติ ที่ เ ปลี่ ย น
วั ฒ นธรรมใหม “การดื่ ม สุ ร าไม ใ ช เ รื่ อ งธรรมดาของ
สังคม” จนทําใหเปนผลสําเร็จรวมกันของทุกคนเพราะ
เกิดจากความรวมมือจากทุกภาคสวนวาตนเปนเจาของ
การจับมือทํางานเปนทีม การเกาะติดกัดไมปลอยจน
นําไปสูการมีมาตรการใหมในสังคมที่ทุกคนยอมรับ นํา
ความสุขของครอบครัวกลับคืนมา มีเรื่องราวดีๆที่เกิด
ขึ้นอันเปนผลมาจากการปฏิบัติการตามโครงการฯ คือ
ความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของการทํางานเพื่อสังคม
ไดชี้นําสังคมใหมีการเปลี่ยนแปลงไปทางบวก ที่มีสวน
ทําใหสภาพการณการดืม่ สุราของคนในพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปมีหลักฐานเชิงประจักษวาลดลงทั้งขอมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ทําใหสภาพความเปนอยูของประชาชนใน
พื้นที่มีความสงบนาอยู สถิติอุบัติเหตุและคดีทะเลาะ
เบาะแวงลดลง มีผลลดการกระทํารุนแรงในครอบครัว
สามารถกระตุนเตือนและโนมนาวใจใหคนติดสุราเขาสู
กระบวนการบําบัดสุราได นอกจากนี้ยังรูสึกภาคภูมิใจที่
ไดทาํ โครงการฯแลวมีผลเปนทีป่ ระจักษวา หลังการดําเนิน
การแลวมีผลทําใหมีสวนเปลี่ยนวัฒนธรรมการจัดงาน
บุญในพื้นที่ที่ปลอดจากการดื่มสุราแลวสามารถพิสูจน
ไดวาชวยประหยัดงบประมาณในการจัดการทางสังคม
เหลานี้หลายหมื่นถึงนับแสนบาท รวมถึงการเปนพื้นที่
ตัวอยางของพื้นที่อื่นๆใกลเคียงใหสนใจนําไปดําเนิน
การเชนเดียวกันกับที่โครงการฯนี้ดําเนินการมาแลว ผู
เกี่ยวของมีความภาคภูมิใจที่พื้นที่ดําเนินการโครงการฯ
ไดกลายเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานในการปฏิบัติการฯ
และเปนทีย่ อมรับจากหนวยงานตางๆ ไดเปนวิทยากรใน
เวทีตา งๆ รวมถึงการไดรบั รางวัลตางๆ ดังตัวอยางขอมูล
เชิงคุณภาพ
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“หวางฮั้น (ชวงนั้น) กะงานญาติพี่คะเจากะบ
เอาเหลาบเสียคาเหลาประหยัดไดหลายบมไี ผถามกินเดะ
ละ คนกะมาชอยงานหลายคือเกา ไดผลอยูคิดวาไดผล
เกือบรอยพูนละ” (สัมภาษณชาวบานสตรีในพื้นที่เลย)
“เมือ่ กอนนีก้ ารจัดงานบุญ งานบวช งานศพ กะ
งานละสามหมืน่ สีห่ มืน่ หาหมืน่ แตแคเครือ่ งดืม่ นะเฉพาะ
เหลานะทั้งเหลาขาว เบียร กลม แบน ไปจังซั่น ถาเอาเงิน
นั้นมาซื้อของเขาวัดยังดีกวาเลย” (BE2)
“ดีดมี าก เฮ็ดโครงการงานศพปลอดเหลา แขก
บานอื่นที่มาในงานศพ เผิ่นเห็นก็เลยวา “หมูบานนี้คือ
ดีหลายแท” ซึ่งแขกผูที่มาในงานเปนพี่นองของคนตาย
เผิ่ น พากั น มาจากบ า นอื่ น 3-4 หมู บ า น เผิ่ น มาเห็ น
โครงการนี.้ ...เผิน่ ก็เลยวา “คือดีคกั แทหมูบ า นนี”้ ..ดีแท
ทีม่ ผี ชู กั นําผูช กั จูงมาใหและหลังจากนัน้ มาก็มผี มู าศึกษาดู
งานนําคะ...เผิ่นที่มาศึกษาดูงานเฉพาะพื้นที่หมูบาน.....
โดยดูเรื่องศักยภาพหมูบานมีความเขมแข็ง” (สัมภาษณ
ชาวบานสตรีในพื้นที่บุรีรัมย)
“แนวภูมิใจกะสิเปนรางวัลที่สิ คือรางวัลในคํา
ชมกะเฮ็ดใหเกิดความภาคภูมิใจเดะครับ” (สัมภาษณ
กรรมการกํากับสุราชายในพื้นที่อุบลราชธานี)

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
ผลการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพถึงประสบการณ
การปฏิ บั ติ วิ จั ย ของผู เ กี่ ย วข อ งในการปฏิ บั ติ ก ารดู แ ล
ตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พบแกนความคิดสําคัญ คือ 1) การขับเคลื่อน
ผ า นบทบาทสตรี ที่ ทํ า ด ว ยหั ว ใจ 2) จากจุ ด เริ่ ม ที่ ดู
เลื่อนลอยลังเลสูแผนกลยุทธรอยเลมเกวียน และ 3)
เก็บเกีย่ วดอกผลบนความภาคภูมิ ขอคนพบในครัง้ นีพ้ บ
วาผูหญิงที่เปนแกนนําสุขภาพครอบครัวผูทําหนาที่ขับ
เคลื่อนโครงการฯ “พาขะเจาเซาเหลา” ไดทําประโยชน
เพือ่ คนอืน่ ซึง่ สอดคลองกับรายงานวิจยั อืน่ ทีพ่ บวาผูห ญิง
มีบทบาทสําคัญในงานอาสาสมัคร26 เชน รายงานตัวเลข
ในไทเปมีผูหญิงทํางานอาสาสมัครเปนสัดสวนตอผูชาย
ประมาณ 70:3027 อธิบายถึงการเขามาเปนรับบทบาท
นี้ทุกคนอธิบายวาเพราะเธอตางมีประสบการณที่เจ็บ
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ปวดจากการที่สมาชิกในครอบครัวผูใกลชิดมีปญหาการ
ดื่มสุรา บางเสียชีวิตเพราะสุรา บางเสียผูเสียคนเสียการ
เสียงาน สูญเสียครอบครัวก็เพราะสุรา เธอจึงไมอยากให
อนาคตลูกหลานในชุมชนตองประสบชะตากรรมเดียวกัน
เธอเชือ่ วาหลายคนคิดหาหนทางแกไขปญหา แตกท็ อ แท
เพราะคิดวาเกินกําลังความสามารถที่จะทํา การที่ตาง
คนตางทําไมมีพลัง ตองรวมกันและทําไปดวยกันแบบมี
กลยุทธขั้นตอน เมื่อมีโครงการฯเชนนี้เขามาก็รับที่จะทํา
ดีกวาอยูเฉยๆแลวปลอยบานเมืองเปนไปตามยถากรรม
ขอมูลเชิงคุณภาพสะทอนวาเธอใหความหมายของการ
อุทศิ ตนทํางานเพือ่ สวนรวมครัง้ นีเ้ ปนการ “ทําบุญ” ชวย
ลดปญหาทางรางกายจิตใจของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน เปนการสรางการเปลีย่ นแปลงใหเกิดขึน้ 26 ซึง่ สตรี
มีคณ
ุ สมบัตหิ ลายประการในการทํางานเล็กใหญไดสาํ เร็จ
เชน คุณสมบัติมีของความเปนแมที่อาทร จริงใจ ความ
อดทน มีความสามารในทางสื่อสารโนมนาวใจ เขากับคน
งาย สามารถนิ่งฟงคนอื่นได เปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดี
ยืดหยุน ละเอียดลออ มีทา ทีดี นาไววางใจ ดูเสียสละอุทศิ
ตน กลาแสดงออกในการรณรงค มีความคลองตัวและ
หลากหลายในตัวเองและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติการรณรงคเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชุมชน28 ประการ
สําคัญแรงผลักดันใหสตรีกระตือรือรนในการทํางานเพือ่
ลดปญหาการดื่มสุรานี้เพราะหลายคนมีคนในครอบครัว
ติดสุรา ผานความรูสึกยุงยาก ทุกขใจจากการปญหาการ
ดื่มสุราในครอบครัวหรือและบางคนตองสูญเสียสมาชิก
ในครอบครัวไปจากปญหาสุรามากอน29 เพราะปญหา
การดื่มสุราเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับแนวคิดเชิงเพศ
ภาวะ18 เปนคานิยมทีส่ งั คม “ผลิตซํา้ ” สืบทอดกันมาเปน
ทุนทางสังคมดานลบสูป ญ
 หาการดืม่ สุราทีก่ อ ใหเกิดความ
คิด ความเชือ่ มายาคติสาํ คัญในการดําเนินชีวติ ของบุคคล
ในสังคมตั้งแตลืมตาจากครรภมารดา จนนําไปสูวาท
กรรมของการดืม่ กินในสังคม30 อาทิ “ลูกผูช ายตัวจริงตอง
ดื่มเหลา”31 รวมทั้งไดรับการสรางกระแสคานิยม “หญิง
เกง” “หญิงทํางาน” จากสือ่ โฆษณา ผูห ญิงบางสวนจึงดืม่
สุรามากขึ้น32,33 โครงการฯนี้จึงเพิ่มพลังอํานาจแกแกน
นําฯดวยการบูรณาการแนวคิดเชิงเพศภาวะ (gender»‚·Õè 36 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2556
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based action) ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารตามหลักสูตรฯ
ของรูปแบบฯ สิ่งที่การปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติ คือ การลด
ทอนความเชื่อ รูเทาทันมายาคติทางสังคม เพื่อมิใหบุรุษ
หรือสตรีใชทา ที พฤติกรรม “การดืม่ สุรา” เปนสัญลักษณ
แหงการแสดงซึ่งศักยภาพ ความสามารถทางครอบครัว
และสังคมอีกตอไป โดยสวนลึกของ “ตัวตน” ทัง้ บุรษุ และ
สตรีตา งมีความโหยหาตองการใหตนเองเปนทีย่ อมรับใน
สังคม34 จากแนวคิดนี้จึงนํามาซึ่งการมอบหมายภารกิจ
เชิงจิตวิทยา ทําใหเขารูสึกวาเขาไดรับการยอมรับจาก
ทุกภาคสวน มีบทบาท ถูกคาดหวังจากสังคมจนนําไปสู
การสรางกระแส เปลี่ยนความเคยชินที่ดื่ม จนกลายเปน
วัฒนธรรมใหมที่ “ดืม่ แลวผิดปกติ” ใหเกิดความละอายใจ
ทีจ่ ะดืม่ สรางพิธกี รรมใหม พิธกี รรรมทีเ่ ดิมเชือ่ วาจะตอง
มี “สุรามาเปนตัวประสาน” 15 กลายเปน “สุราคือยาพิษ
ทําลายมิตรภาพ”
สุราเปนปญหาที่ประชาชนรับรูวายากแกการ
จัดการเสมือนทางตัน จึงทําใหผูเกี่ยวของทุกคนมีความ
ลั ง เลในช ว งเริ่ ม ต น ว า จะมี ค วามเป น ไปได ใ นการก า ว
ตอไปอยางไร แตจากจุดเริ่มที่ดูเลื่อนลอยลังเลของผู
เกีย่ วของ ดวยกระบวนการปฏิบตั กิ ารให ความรูท ชี่ ว ยให
เขาใจปญหา เนนกระบวนการมีสวนรวมอันจะกอใหเกิด
ความตระหนักรูเรื่องการดื่มสุราที่เปนปญหาตอตนเอง
ครอบครัว และ สังคม35 โดยผานกระบวนการเสริมพลัง
อํานาจ (empowerment) เปนกระบวนการที่ทําใหคน
เกิดความตระหนักรูเชิงวิเคราะห (critical awareness)
ถึงปญหาและสาเหตุของปญหา ตระหนักถึงศักยภาพ
และ ขอจํากัดของตนเองในการเปลี่ยนแปลง หรือ แกไข
ปญหาการดื่มสุรา36 เมื่อเสริมพลังอํานาจแลว ปญหา
แกไขไดหรือไม ไมเปนไร แตจะกอใหเกิดกระบวนการ
เรียนรู ตระหนักรู และ นําไปสูความรูสึกวาตนเองมีพลัง
อํานาจในทีส่ ดุ รวมกับการสรางบรรทัดฐานใหมใหสงั คม
ซึ่งเปนวิธีการที่สอดรับกับงานวิจัยที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรมวา การรับรูบ รรทัดฐานทางสังคมเปนอีกหนึง่
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน37,38
เมื่ อ เข า สู ก ระบวนการปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การ
ปฏิบัติการตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัว
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มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดใหมีการปฏิบัติการตาม
แผนกลยุทธ 8 ขั้นตอนซึ่งถือวาเปนกลยุทธแบบเปน
ทางการ ผลการวิเคราะหขอมูลประสบการณของแกนนํา
สุขภาพครอบครัวยังระบุวามีการใชกลยุทธสวนบุคคล
ดานการสรางความสัมพันธสวนบุคคลและการใชเครือ
ขายใหเกิดประโยชนทคี่ าดวาจะนําเพือ่ นําไปสูค วามสําเร็จ
ของการปฏิบัติการ ซึ่งสอดคลองผลการนําเสนอของ ผล
การวิจัยอื่นที่ระบุวางานอาสาสมัครสามารถสรางบทบาท
การทํางานจากการบูรณาการความเชื่อมโยงกับสมาชิก
และเครือขายทางสังคม39 ทั้งทางตรงและทางออม แมวา
การปฏิบัติการทุกเรื่องตองมีการเผชิญปญหาอยางหลีก
เลีย่ งไมได ผูใ หขอ มูลก็ระบุวา ไมยอ ทอและรวมกันฝาฟน
ปญหาอุปสรรคดวยการเชือ่ มโยงการเรียนรูร ะหวางคนใน
ชุมชน เกิดการเชื่อมเครือขายทุนทางสังคมใหสามารถ
ระดมมาใชในการแกปญหาการดื่มสุรา40,41,42 เพราะทุน
ทางสังคมมีอิทธิพลตอการตัดสินทําหรือไมทําอะไรตอ
บุคคล43 หรือ กลุมบุคคล19 เปนการเชื่อมโยงบุคคลที่เขา
ไววางใจใหนําพาสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ การ
เกิดพฤติกรรมรวมของกลุมเครือขายทางสังคม ซึ่ง Oh,
Labianca และ Chung,44 ไดชี้ใหเห็นวาการสรางทุนทาง
สังคมใหมีลักษณะเปนกลุมกอนนี้มีขอดีที่สามารถเปน
แหลงกอใหเกิดพลังงานรวมในการขับเคลื่อน เปนการ
หนุ น กํ า ลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น เป น การเพิ่ ม พู น ทุ น ทาง
สังคมใหมีคุณภาพและนําไปสูพลังรวมสามารถจัดการ
กับปญหาการดื่มสุราไมพึงประสงคตอไปได ในที่สุดเมื่อ
สิน้ สุดการปฏิบตั กิ ารและพบวาประสบผลผูใ หขอ มูลตาง
รูส กึ ภาคภูมใิ จในผลงานซึง่ สอดคลองในรายงานการวิจยั
ทีร่ ะบุวา ผูท าํ งานแบบอาสาสมัครรูส กึ มีความพึงพอใจใน
ชีวิตและภาคภูมิใจในผลสําเร็จที่ตนเองไดทําไป45เพราะ
งานที่สําเร็จถือวาชวยใหคุณภาพชีวิตครอบครัวผูติดสุรา
ดีขนึ้ เพราะเมือ่ มีสมาชิกในครอบครัวติดสุรามักเกิดความ
ขัดแยง มีมุมมองที่ไมสอดคลองกับสมาชิกครอบครัว
คนอื่นๆที่คิดวาสุรากอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
สุขภาพ และ ความสงบสุขในครอบครัว เปนความคิด
เห็นขัดแยงกันและอาจนําไปสูก ารลมสลายของครอบครัว
ได29เพราะกอใหเกิดชองวางระหวางความคิด ขัดแยง
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นอกจากนี้ความรูสึกภาคภูมิใจนี้ยังเกิดจากการมีขวัญ
กําลังใจ43 จากการที่ไดรับการชื่นชมยกยองในผลงานใน
รูปแบบตางๆทัง้ จากชุมชนและรางวัลในระดับตางๆ เชน
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต
ในที่สุดการศึกษาประสบการณที่สะทอนจาก
แกนนําสุขภาพครอบครัวในการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดปญหา
การดื่มสุราในชุมชนตามรูปแบบการพยาบาลครอบครัว
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหประโยชนในแงบทเรียนที่ได
เรียนรูรวมกันตลอดถึงเปนขอมูลเชิงประจักษแกผูสนใจ
ในการปฏิบตั กิ ารทีค่ ลายกันอันนําไปสูก ารปองกันปญหา
ลวงหนาได
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