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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของผูสูบบุหรี่ การปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
ในครอบครัวและชุมชน และความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ในการปองกันการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชนหนองตะครอง จังหวัดนครราชสีมา เก็บขอมูลในผูสูบบุหรี่
จํานวน 90 คน โดยใชแบบวัดความรูและทัศนคติ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย และทดสอบความสัมพันธ
ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 45.6 มีอายุอยูใน
ชวง 41 ถึง 60 ป รอยละ 35.6 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 61.1 มีรายได
ตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 72.2 ผูสูบบุหรี่สวนใหญคือบิดารอยละ 52.7 สูบบุหรี่วันละ 16-20 มวน
รอยละ 41.1 มีการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและชุมชนโดยสวนใหญสูบบุหรี่นอกบาน
รอยละ 71.1 แตขณะสูบมีสมาชิกในครอบครัวอยูด ว ยรอยละ 28.9 และสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะถึงรอยละ 11.1 กลุม
ตัวอยางสวนใหญรอยละ 96.7 มีความรูอยูในระดับดี (M = 10.89, SD = 1.22) รอยละ 82.2 มีทัศนคติอยูในระดับ
ดี (M = 46.14, SD = 3.36) และพบวาความรูแ ละทัศนคติของผูส บู บุหรีไ่ มมคี วามสัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (r = -0.101, p>.05) แมผูสูบบุหรี่มีความรูและทัศนคติที่ดีตอการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับ
สมาชิกในครอบครัว แตพบวาสมาชิกในครอบครัวและชุมชนยังมีการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ดังนั้นบุคลากร
ทางสาธารณสุข ผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจึงควรหาแนวทางสงเสริมใหผูสูบบุหรี่ลดหรือเลิกการสูบ
บุหรี่เพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองตอไป
คําสําคัญ:

ความรู ทัศนคติ การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
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Abstract
The purposes of this study were to investigate the characteristics of smokers, preventive behaviors
for secondhand smoke exposure in household and community of Nongtakrong community, and to examine
the correlation between knowledge and attitude in cigarette smokers toward protecting family members from
secondhand smoke. This cross-sectional study used a convenience sample of 90 Thai male cigarette smokers
in Nongtakrong community, Nakhornratchasima. The majority of samples were 41 to 60 years old (35.6%),
Buddhists (100%), farmers (61.1%). They graduated in secondary school (45.6%) and had income less than
5,000 baht (US dollar = 34 baht) (72.2%). Research instruments used in this study were Knowledge Test and
a questionnaire assessing Attitude of Cigarette Smokers toward Protecting Family Members from Secondhand
Smoke. Descriptive statistics and correlation analysis were used.
This study found that the majority of cigarette smokers were father (52.7 %) and smoke 16-20
cigarettes per day (41.1%). Seventy-one percents of samples smoke outside the house, there were only five
samples (5.6%) report smoking inside the house. It was note that they smoke while their family members stayed
in the house (28.9%) and also smoke in public place (11.1%). The cigarette smokers reported good level of
knowledge toward protecting family members from secondhand smoke (M = 10.89, SD = 1.22) and good level
of attitude toward protecting family members from secondhand smoke (M = 46.14, SD = 3.36). There was no
significantly relationship between knowledge and attitude (r = -.101, p›.05). That mean, the cigarette smokers
who have good knowledge would not have good attitude toward protecting family members from secondhand
smoke. The findings of this study show that even the cigarette smokers reported in good level of knowledge
and attitude, the family members and community still exposed to secondhand smoking. Nurses should plan to
help the cigarette smokers quit smoking for protecting family member from secondhand smoke.
Keywords: knowledge, attitude, secondhand smoke
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การสูบบุหรี่ยังเปนปญหาที่ทุกสังคมยังตอง
เผชิญอยูใ นปจจุบนั จากสถิตอิ งคการอนามัยโลกพบวา
มี ผู สู บ บุ ห รี่ ทั่ ว โลกประมาณ 1,300 ล า นคนและมี
ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่จํานวน 500 ลานคน หากยัง
มีสถิติการสูบบุหรี่ทั่วโลกยังเปนเชนนี้ อาจจะสงผล
ทําใหมีการเสียชีวิตของผูสูบบุหรี่สูงถึง 10 ลานคน
ตอป (มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2554)
สําหรับปญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทย จากผลการ
สํารวจของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวม
กับสํานักงานสถิติแหงชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัย มหิดล ป พ.ศ. 2552 พบวามีผสู บู บุหรี1่ 2.5
ลานคน คิดเปนรอยละ 23.7 ของประชากรอายุ 15 ป
ขึ้นไป เพศชายมีอัตราสูบรอยละ 45.6 เพศหญิงรอยละ
3.1 โดยแบงเปนผูสูบบุหรี่ซองผลิตจากโรงงาน 5 ลาน
คน สูบบุหรีช่ นิดมวนเอง 4.5 ลานคน สูบบุหรีซ่ องและ
บุหรีม่ วนเองปนกัน 2.9 ลานคน (มูลนิธกิ ารรณรงคเพือ่
การไมสูบบุหรี่, 2554) การสูบบุหรี่นั้นมีผลกระทบทั้ง
ในทางตรงและทางออม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การ
ดําเนินชีวิต ที่สําคัญ คือ ผลกระทบทางดานรางกาย
ของผูสูบบุหรี่และผูที่ไดสัมผัสควันบุหรี่ปจจุบันพบ
วามีคนทั่วโลกที่เสียชีวิตเพราะบุหรี่ปละ 5 ลานคน
วันละ 13,700 คน นาทีละ 9.5 คน (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552) ซึ่งมีคนไทย
ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปละ 42,000 คน คิดเปน
วันละ 115 คน หรือชั่วโมงละ 4.7 คน (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2552)
การสูบบุหรี่นอกจากจะมีผลตอตัวผูสูบเอง
แลวยังมีตอผูที่อยูรอบขาง โดยผูที่อยูรอบขางจะได
รับสารพิษจากควันบุหรี่ไดโดยไมตองเปนผูสูบ ซึ่ง
ควันบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหมที่ปลายบุหรี่หรือยาสูบ
ชนิดอื่นๆที่มักเกิดรวมกับควันที่ถูกพนออกมาจาก
ผูสูบบุหรี่ คือ ควันบุหรี่มือสอง (secondhand smoke)
(ยุวลักษณ ขันอาสา, 2541) หากผูที่อยูรอบขางไดรับ
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ควันบุหรี่วันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไปจะมีความเสี่ยงตอการ
เปนมะเร็งที่ลําคอมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหรี่ มี
โอกาสเสี่ยงตอการเปนมะเร็งชนิดอื่นๆมากกวาผูที่ไม
สูบบุหรีถ่ งึ 2 เทา เสีย่ งตอการเปนโรคหัวใจเพิม่ รอยละ
25-30 เสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดเพิ่มรอยละ 20-30
หญิงตั้งครรภที่ไดรับควันบุหรี่อยางตอเนื่อง เสี่ยงตอ
การเกิดครรภเปนพิษ แทง คลอดกอนกําหนด ทารก
ในครรภเจริญเติบโตชาไดสูงกวาหญิงตั้งครรภที่ไมได
รับควันบุหรี่ (มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่,
2554) สอดคลองกับงานวิจัยที่ติดตามหญิงตั้งครรภ
ชาวซาอุดอิ าระเบีย ซึง่ พบวาหญิงตัง้ ครรภทสี่ มั ผัสควัน
บุหรีม่ อื สองจะสงผลใหเด็กทีค่ ลอดออกมามีนาํ้ หนักตัว
นอยกวา และความยาวลําตัวนอยกวาหญิงตัง้ ครรภทไี่ ม
ไดสัมผัสควันบุหรี่มือสอง (Wahabi, Alzeidan, Fayed,
Mandil, Al-Shaikh, & Esmaeil, 2013) จากสถิติพบวา
รอยละ 27.2 ของประชากรวัยทํางาน หรือ 3.3 ลานคน
ไดรับควันบุหรี่มือสองในที่ทํางาน และรอยละ 39.1
ของประชากรผูใหญ หรือ 20.5 ลานคนไดรับควัน
บุหรีม่ อื สองในบาน (มูลนิธริ ณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรี,่
2554) แมพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูที่ไมสูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 ไดมปี ระกาศพืน้ ทีส่ าธารณะปลอดบุหรี่
แตไมครอบคลุมถึงผูที่ไมสูบบุหรี่ในครัวเรือน ทําใหผู
ที่อยูในครอบครัวที่มีผูสูบบุหรี่ยังคงไดรับผลกระทบ
จากควันบุหรี่มือสองอยู (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหรี,่ 2554) แมแตเด็กปวยโรคมะเร็งยังไดรบั ควันบุหรี่
มือสองในบานจากการทีม่ คี นในครอบครัวสูบบุหรี่ โดย
มีเพียงรอยละ 43 ทีเ่ ปนครอบครัวเด็กโรคมะเร็งทีพ่ อ แม
หามคนในบานสูบบุหรี่อยางเด็ดขาด (Tyc, Lensing,
Vukadinovich, & Hovell, 2013) ซึ่งการที่ผูสูบบุหรี่จะ
ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการสัมผัสควัน
บุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวนั้นตองมีการ
เรียนรูและรับรูถึงโทษ พิษภัย และอันตรายจากควัน
บุหรี่มือสองที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวกอน
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ความรูเ ปนสิง่ ทีไ่ ดมาจากประสบการณ ทําให
เกิดจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออมซึ่งเปนการ
พัฒนาความสามารถดานสติปญญาและทักษะตางๆ
(วราภรณ เขมโชติกูร, 2541) อีกทั้งความรูยังเปนสิ่ง
ที่ มี ผ ลต อ การเกิ ด ทั ศ นคติ โ ดยการที่ บุ ค คลมี ค วามรู
ความเขาใจที่ดีจะทําใหทัศนคติของบุคคลนั้นเปลี่ยน
ไปในทางที่ถูกตอง ซึ่งจะเห็นไดวาความรูและทัศนคติ
เปนสิ่งที่สําคัญตอการปฏิบัติ (วราภรณ เขมโชติกูร,
2541) ดั ง นั้ น การจะทํ า ให เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ถื อ เป น
สิง่ จําเปน ถึงแมวา ทัศนคติไมใชสงิ่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไดงา ย
แตถา บุคคลนัน้ ไดรบั ความรู ก็อาจจะทําใหทศั นคติของ
บุคคลเปลีย่ นแปลงได อีกทัง้ ความรูแ ละทัศนคติมคี วาม
สัมพันธกันทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา (ประภาเพ็ญ
สุวรรณ, 2526) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจึง
ขึ้นอยูกับความรู ถามีความรู ความเขาใจ ทัศนคติจะ
เปลีย่ นแปลงได ความรูจ งึ เปนสวนประกอบขัน้ พืน้ ฐาน
ของทัศนคติ โดยความรูเปนพฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียน
สามารถจํ า ได นึ ก ได โดยมี ทั ศ นคติ เ ป น ตั ว เชื่ อ ม
ระหวางความรูที่ผูเรียนไดรับกับการกระทําหรือการ
ปฏิบัติ ถาบุคคลใดมีทัศนคติที่ดีรวมกับองคประกอบ
อื่นๆ ที่กระตุนใหปฏิบัติแลว บุคคลจะมีแนวโนมที่
จะกระทําหรือปฏิบัติมากกวาบุคคลที่มีทัศนติที่ไมดี
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) เชนเดียวกันหากผูส บู บุหรี่
มีความรูเ กีย่ วกับผลเสียของการสัมผัสควันบุหรีม่ อื สอง
จะทําใหมที ศั นคติทดี่ ี สงผลตอการแสดงพฤติกรรมใน
การปองกันไมใหสมาชิกในครอบครัวไดสัมผัสควัน
บุหรี่มือสองตอไป
ในประเทศไทยมี จํ า นวนผู ที่ สู บ บุ ห รี่ เ ป น
ประจํ า ทั้ ง สิ้ น 10.84 ล า นคนและภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือมีจาํ นวนผูส บู บุหรีส่ งู สุด 3.5 ลานคน (สํานักงาน

สถิตแิ หงชาติ, 2552) จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่
มีประชากรมากทีส่ ดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรู ทัศนคติ
ของผูส บู บุหรีใ่ นการปองกันไมใหสมาชิกในครอบครัว
ไดสัมผัสควันบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จาก
ประสบการณที่ไดเขาไปในชุมชนและจากรายงานการ
สํารวจของสถานีอนามัยหนองตะครอง ตําบลหนอง
สรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พบวา
ชุมชนบานหนองตะครอง หมูท ี่ 3 มีผสู บู บุหรีม่ ากทีส่ ดุ
ในเขตที่รับผิดชอบ คือ 160 คน จากประชากรทั้งหมด
696 คน คิดเปนรอยละ 22.99 (สถานีอนามัยหนอง
ตะครอง, 2554) ทางคณะผูว จิ ยั เห็นวาควรทําการศึกษา
ลักษณะของผูส บู บุหรี่ การปองกันการสัมผัสควันบุหรี่
มือสองในครอบครัวและชุมชน ความรู ทัศนคติของ
ผูสูบบุหรี่ในการปองกันไมใหสมาชิกในครอบครัวได
สัมผัสควันบุหรี่ของชุมชนบานหนองตะครอง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากยังไมพบ
รายงานเรื่องเกี่ยวกับความรู ทัศนคติของผูสูบบุหรี่ใน
การปองกันไมใหบคุ คลในครอบครัวไดสมั ผัสควันบุหรี่
มือสอง ผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถนําไปใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการแกไขปญหาการไดรับควันบุหรี่มือสอง
จากคนในครอบครัวตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย...
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะของผูส บู บุหรี่ และการ
ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและ
ชุมชน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความรูและ
ทัศนคติของผูสูบบุหรี่ ในการปองกันการสัมผัสควัน
บุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัว
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กรอบแนวคิด
ความรูในการปองกัน
การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
ใหกับสมาชิกในครอบครัว

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาลักษณะของผูสูบบุหรี่ การปองกันการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและชุมชน และศึกษา
ความสัมพันธของความรูแ ละทัศนคติของผูส บู บุหรี่ ใน
การปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิก
ในครอบครัว ในชุมชนบานหนองตะครอง ตําบลหนอง
สรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูที่สูบบุหรี่ในแตละครัวเรือน
ของชุมชนบานหนองตะครอง อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 115 คน ทางผูวิจัยใชเปน
กลุมตัวอยางทั้งหมดโดยแบงเปนกลุมทดสอบความ
เชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือจํานวน 25 คน และเปนกลุม ตัวอยางที่
รวบรวมขอมูลจํานวน 90 คนซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะ คือเปนผู
ที่สูบบุหรี่ในแตละครัวเรือน ซึ่งอาศัยอยูในชุมชนบาน
หนองตะครอง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
สามารถอานหนังสือได ไมมีความพิการทางรางกาย
และจิตใจ ทีท่ าํ ใหเปนอุปสรรคตอการตอบแบบสอบถาม
และยินยอมใหความรวมมือในการเขารวมโครงการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
จํานวน 3 ชุด ไดแก
1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและการ
ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและ
ชุมชน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดในแตละเดือน จํานวน

ทัศนคติในการปองกัน
การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
ใหกับสมาชิกในครอบครัว

สมาชิกที่อาศัยอยูในบาน ระยะเวลาในการสูบบุหรี่
ปริมาณบุหรี่ที่สูบในแตละวัน บริเวณที่สูบบุหรี่
2. แบบวั ด ความรู ของผู สู บ บุ ห รี่ ใ นการ
ป อ งกั น การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่ มื อ สองให กั บ สมาชิ ก
ในครอบครัว จํานวน 12 ขอ ลักษณะคําตอบเปน “ใช”
และ “ไมใช” ผูว จิ ยั ใหกลุม ตัวอยางตอบคําถามแตละขอ
เพียง 1 คําตอบ ซึ่งตรงกับความรูของกลุมตัวอยางมาก
ทีส่ ดุ ผูว จิ ยั ไดนาํ แบบสอบถามมาหาคาความเชือ่ มัน่ โดย
ใชสูตร KR20 ไดคาความเชื่อมั่น .77
เกณฑคะแนนของระดับความรู
1-4 คะแนน อยูในระดับ ตํ่า
5-8 คะแนน อยูในระดับ ปานกลาง
9-12 คะแนน อยูในระดับ ดี
3. แบบสอบถามทัศนคติของผูท สี่ บู บุหรีใ่ น
การปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิก
ในครอบครัว จํานวน 12 ขอ ลักษณะคําตอบเปน ระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก “เห็นดวยอยางยิ่ง” “เห็น
ดวย” “ปานกลาง” “นอย”และ “นอยที่สุด” ผูวิจัย
ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและใหเลือกตอบ
คําถามแตละขอเพียงขอเดียว โดยใหตรงกับทัศนคติ
ของกลุม ตัวอยางมากทีส่ ดุ ผูว จิ ยั ไดนาํ แบบสอบถามหา
คาความเชือ่ มัน่ โดยใชวธิ กี ารหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่น .71
เกณฑคะแนนของระดับทัศนคติ
1- 12 คะแนน อยูในระดับ นอยที่สุด
13-24 คะแนน อยูในระดับ นอย
25-36 คะแนน อยูในระดับ ปานกลาง
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

37- 48 คะแนน อยูในระดับ ดี
49-60 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก
คณะผูว จิ ยั สรางเครือ่ งมือเอง และมีการตรวจ
สอบความตรงของเนือ้ หาโดยผูเ ชีย่ วชาญ ไดแก อาจารย
ผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลจิตเวชและงานวิจัยดาน
บุหรี่และสารเสพติด จํานวน 3 ทาน หลังจากปรับแก
เนื้อหาไดแบบสอบถามไปทดสอบผูสูบบุหรี่จํานวน
25 คน ในหมูบานหนองตะครอง ตําบลหนองสรวง
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา แตละคนใช
เวลาในการตอบแบบสอบถามเฉลี่ย 18 นาที
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขออนุมัติ
โครงการจากคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผูวิจัยเปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณขอมูลจากผูที่สูบบุหรี่
ในชุ ม ชนบ า นหนองตะครอง อํ า เภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 90 คน โดยผูวิจัยสราง
สัมพันธภาพโดยการแนะนําตัวกับกลุม ตัวอยาง อธิบาย
วัตถุประสงคการทําวิจัย ขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดย
อธิบ ายให เ ข าใจว าการตอบแบบสอบถามนี้ ถือ เปน
ความลับและใชเพื่อประโยชนของการวิจัยเทานั้น ซึ่ง
กลุมตัวอยางมีสิทธิตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวม
การทําวิจัยไดตามความตองการ จากนั้นผูวิจัยทําการ
สอบถามตามแบบสอบถามและนําขอมูลที่ไดจากการ
ตอบแบบสอบถามทั้ ง หมดไปวิ เ คราะห ข อ มู ล ตาม
วิธีการทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชความถี่และ
รอยละ ทดสอบความรูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ใน
การปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิก
ในครอบครั ว และชุ ม ชนโดยการหาค า เฉลี่ ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ
ระหวางความรูและทัศนคติของผูที่สูบบุหรี่ในการ
ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Coefficient)

ผลการวิจัย
1. ลักษณะของผูสูบบุหรี่ และการปองกัน
การสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและชุมชน
กลุม ตัวอยางคือผูส บู บุหรีท่ งั้ หมดเปนเพศชาย
(100%) สวนใหญอายุอยูระหวาง 41-60 ป (35.6%)
สถานภาพสมรสคู (57.8%) การศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา (45.6%) นับถือศาสนาพุทธ (100%)
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (61.1%) และมี
รายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท (72.2%)
สวนใหญในบานของกลุมตัวอยางมีสมาชิก
อยูระหวาง 4- 6 คน (48.9%) โดยอาศัยอยูในบาน
13-18 ชั่วโมงตอวัน (48.9%) และใน 3 เดือนที่ผานมา
มีสมาชิกในบานปวยดวยโรคทางเดินหายใจทั้งหมด
28 คน (31.1%) ซึ่งปวยดวยโรคหวัด (71.4%) และโรค
ภูมิแพ (28.6%) ตามลําดับ นอกจากกลุมตัวอยางแลว
ยังมีบุคคลอื่นในครอบครัวที่สูบบุหรี่อีก (32.3%)
ผูส บู บุหรีส่ ว นใหญเปนบิดา (52.7%) สูบบุหรี่
มวนเอง (70.0%) สูบวันละ 16-20 มวน (41.1%) สูบ
บุหรี่ในชวงเวลา 08.00 น.- 16.00 น. (56.7%)
ในการปองกันการสัมผัสควันบุหรีม่ อื สองใน
ครอบครัวและชุมชนพบวากลุมตัวอยางสูบบุหรี่นอก
บาน (71.1%) แตมีสมาชิกอยูดวยในขณะที่สูบบุหรี่
(28.9%) ไมสูบบุหรี่ในที่ทํางาน (51.1%) และไมสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะ (88.9%)
2. ความรู และทัศนคติของผูส บู บุหรีใ่ นการ
ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกใน
ครอบครัว
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กลุม ตัวอยางสวนใหญมคี วามรูใ นการปองกัน สัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวอยู
การสัมผัสควันบุหรี่มือสองของสมาชิกในครอบครัว ในระดับดีมาก (82.2%) มีทศั นคติอยูใ นระดับดี (17.8%)
อยูในระดับดี (96.7%) มีความรูอยูในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 2
(3.3%) ดังตารางที่ 1 และมีทัศนคติในการปองกันการ
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับความรูใ นการปองกันการสัมผัสควันบุหรีม่ อื สอง
ใหกับสมาชิกในครอบครัว (N=90)
ความรูของผูสุบบุหรี่
จํานวน(N=90)
รอยละ
ระดับความรู
ดี
87
96.7
ปานกลาง
3
3.3
ตํ่า
0
0.0
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับทัศนคติในการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
ของสมาชิกในครอบครัว (N=90)
ทัศนคติของผูสุบบุหรี่
จํานวน(N=90)
รอยละ
ระดับทัศนคติ
ดีมาก
74
82.2
ดี
16
17.8
ปานกลาง
0
0.0
นอย
0
0.0
นอยที่สุด
0
0.0
3. ความสัมพันธระหวางความรูแ ละทัศนคติ
ความรู แ ละทั ศ นคติ ข องผู สู บ บุ ห รี่ ใ นการ
ของผู สู บ บุ ห รี่ ใ นการป อ งกั น การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่ ป อ งกั น การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่ มื อ สองของสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ
มือสองของสมาชิกในครอบครัว
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางความรูแ ละทัศนคติของผูส บู บุหรีใ่ นการปองกันการสัมผัสควันบุหรีม่ อื สอง
ใหกับสมาชิกในครอบครัว (N=90)
คะแนนรวมความรู
คะแนนรวมทัศนคติ
คะแนนรวมความรู
คะแนนรวมทัศนคติ
ns (non - significance) p›.05

1
-.101ns

-.101
1
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อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยไดแยกอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ข อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษา
ลักษณะของผูส บู บุหรี่ และการปองกันการสัมผัสควัน
บุหรี่มือสองในครอบครัวและชุมชน
จํานวนกลุม ตัวอยางเปนเพศชายทัง้ หมด 90 คน
(100%) สอดคล อ งกั บ สถานการณ ก ารสู บ บุ ห รี่ ใ น
ประเทศไทยของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ (2552)
พบวาเพศชายมีอัตราสูบรอยละ 55.6 เพศหญิงรอยละ
3.1 เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญอยูในวัยทํางาน คือ อยูในชวง 41-60 ป มีจํานวน
ผูสูบบุหรี่มากที่สุด (35.6%) รองลงมาคือ ชวงอายุ
22-40 ป(33.3%) ทําใหมปี จ จัยในการซือ้ หาบุหรีม่ าสูบ
สอดคลองสถานการณการสูบบุหรี่ที่สํารวจโดยมูลนิธิ
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่(2554) ที่พบวาผูสูบ
บุหรี่ 1 ใน 5 กลุมอยูวัยทํางานอายุ 25-59 ป และผูที่อยู
ในวัยทํางานมีสดั สวนการสูบบุหรีม่ ากกวาชวงอายุอนื่
เพราะมีรายไดเปนของตนเองสามารถนําไปซือ้ บุหรีเ่ พือ่
นํามาบริโภคได (ทัศนา บุญทอง, สุปราณี อัทธเสรี, สมพร
สันติประสิทธกุล, เสาวลักษณ วงศนาถ, พูนทรัพย
โสภารัตน และรพีพร ขวัญเชื้อ, 2550) ระดับการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา (45.6%) และมีสถานภาพสมรสคู
(57.8%) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (61.1%) มีรายได
อยูใ นระดับตํา่ กวา 5,000 บาท (72.2%) ซึง่ เปนลักษณะที่
เห็นไดโดยทัว่ ไปในสังคมชนบท ทีผ่ สู บู บุหรีม่ กั มีอาชีพ
รั บ จ า งหรื อ เกษตรกรรมและการศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
ประถมศึกษา ประชาชนกลุมนี้เปนกลุมที่ใชแรงงาน
มีรายไดไมมาก การศึกษานอยทําใหขาดความรู ขาด
โอกาสทางสังคม ประกอบกับเปนกลุม ประชากรทีต่ อ ง
ทํางานหนัก จึงทําใหเหนื่อยและเครียด การสูบบุหรี่
หรือยาสูบจึงเปนทางออกที่ทําใหคลายเครียดได และ
ผูที่มีระดับการศึกษายิ่งนอยจะยิ่งมีอัตราการสูบบุหรี่

สูงกวาผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (ทัศนา บุญทอง
และคณะ, 2550) ชนิดของบุหรี่ที่สูบสวนมาก คือ
บุหรี่มวนเองหรือยาเสน (70%) สอดคลองกับรายงาน
การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติที่พบวาผูสูบ
ยาเสน(บุหรี่มวนเอง) มีจํานวนรอยละ 50.60 ของผูสูบ
บุหรีท่ งั้ ประเทศ (สํานักงานสถิตแิ หงชาติ, 2552) และผู
ที่สูบบุหรี่ในชนบทมักจะสูบบุหรี่ที่มวนเอง ซึ่งมีราคา
ถูกกวาบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน (ทัศนา บุญทอง
และคณะ, 2550) ในขณะที่การจัดเก็บภาษียาเสนบุหรี่
มวนเองของประเทศไทยตํ่ากวาบุหรี่ชนิดซองถึง 900
เทา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2554)
ในการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
ในครอบครัวและชุมชนพบวาผูที่สูบบุหรี่สวนใหญ
คือ พอโดยจะสูบขณะที่มีสมาชิกในครอบครัวอยูดวย
ทํ า ให ส มาชิ ก ในครอบครั ว สั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่ มื อ สอง
สอดคลองกับสถิติการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง พบวา
รอยละ 39.1 ของประชากร หรือ 20.5 ลานคนไดรับ
ควันบุหรี่มือสองในบาน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหรี่, 2554) ซึ่งการไดรับควันบุหรี่มือสองเปนการรับ
สารพิษตางๆ จากการเผาไหมบุหรี่เชนเดียวกับที่ผูสูบ
บุหรี่ไดรับ โรคตางๆที่เกิดในผูที่สูบบุหรี่กวา 25 โรค
จึงมีโอกาสเกิดในผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง เพียงแต
เกิดในสัดสวนทีต่ าํ่ กวาเทานัน้ ขึน้ กับปริมาณ ระยะเวลา
และความเขมขนในการไดรบั ควันบุหรีม่ อื สอง (มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2554) จากการศึกษาครั้งนี้
พบวาสมาชิกในครอบครัวถึงรอยละ 28.9 ไดรับควัน
บุหรีม่ อื สอง สงผลกระทบตอสุขภาพของผูส มั ผัสควัน
บุหรี่มือสองโดยในชวง 3 เดือนที่ผานมามีสมาชิกใน
ครอบครัวของผูที่สูบบุหรี่ปวยดวยโรคทางเดินหายใจ
รอยละ 31.1 โดยโรคทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ โรคหวัด รอยละ
71.4 รองลงมาคือ โรคภูมิแพ รอยละ 28.6 สอดคลอง
กับการศึกษาของเนาวรัตน เจริญคา (2552) พบวา
ในเด็กเล็กที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง กอใหเกิดความ
เจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เชน หลอดลม
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อักเสบและปอดบวม สูงกวาเด็กทั่วไป มีอัตราการเกิด
โรคหืดเพิม่ ขึน้ เกิดการติดเชือ้ ของหูสว นกลาง และจาก
การทบทวนรายงานวิจัยเกี่ยวกับการสัมผัสควันบุหรี่
มือสองที่ผานมาของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
พบวาการที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ในบานโดย
เฉพาะพอแม จะสงผลใหอัตราการเจ็บปวยดวยโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป
สูงกวาเด็กที่อยูในบานที่ไมมีคนสูบบุหรี่ถึงสองเทา
(Tupasi, et al, 1990)
วัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 2 เพือ่ ศึกษาความ
สัมพันธของความรูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ ในการ
ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกใน
ครอบครัว
ผลการวิจัยพบวาความรูของผูสูบหรี่ในการ
ป อ งกั น การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่ มื อ สองของสมาชิ ก ใน
ครอบครัวกลุม ตัวอยางสวนใหญอยูใ นระดับดี โดยกลุม
ตัวอยางทราบวา การปองกันไมใหบุคลในครอบครัว
ไดสัมผัสควันบุหรี่มือสอง คือการงดสูบบุหรี่ในบาน
และบริเวณที่บุคคลอื่นอยู ผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง
มีโอกาสเปนมะเร็งปอด โรคในระบบทางเดินหายใจ
เหตุผลที่กลุมตัวอยางทราบถึงอันตรายของการสูบ
บุหรี่วามีผลกับบุคคลรอบขาง อาจเนื่องมาจากมีการ
รณรงคเกี่ยวกับอันตรายที่การสูบบุหรี่และการไดรับ
ควันบุหรี่อยางกวางขวาง ทั้งโฆษณาโทรทัศน ปาย
ประชาสัมพันธตางๆ
ทัศนคติของผูส บู หรีใ่ นการปองกันการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวสวนใหญ
อยูในระดับดีมาก มีความเห็นดวยอยางยิ่งวาการการ
เลิกสูบบุหรี่จะสงผลดีตอตนเองและครอบครัว บาน
ควรเปนสถานที่ปลอดบุหรี่เพื่อปองกันอันตรายจาก
การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง การไมสูบบุหรี่ในบาน
เป น การป อ งกั น การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่ มื อ สองให กั บ
สมาชิกในครอบครัว ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการมีความรู
ที่ ดี ใ นการป อ งกั น การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่ มื อ สองจาก
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การรณรงคเกี่ยวกับอันตรายที่การสูบบุหรี่ทําใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตามมา สอดคลองกับประภาเพ็ญ สุวรรณ
(2526) ที่กลาวไววาการที่บุคคลมีความรูความเขาใจ
ที่ดีจะทําใหทัศนคติของบุคคลนั้นเปลี่ยนไปในทางที่
ถูกตอง
ความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติ
ของผู สู บ บุ ห รี่ ใ นการป อ งกั น การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่
มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัว ของกลุมตัวอยาง
มีความสัมพันธกนั อยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ( r = -.101) อาจอธิบายไดวาการที่บุคคลมีความรู
ดีเปนสวนหนึ่งที่อาจจะทําใหทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีได แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความรูสึกเดิมที่มีอยู
ตอเรื่องนั้นๆ หากมีความรูดีแตความรูสึกเดิมที่มีอยู
ไมดี ทัศนคติทมี่ อี าจจะไมดกี ไ็ ด เพราะการเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติไมไดขึ้นอยูกับความรูเพียงอยางเดียว (สุรพงษ
โสธนะเสถียร, 2533) และความรูแ ละทัศนคติตา งทําให
เกิดการปฏิบัติไดโดยที่ความรูและทัศนคติไมจําเปน
ตองมีความสัมพันธกัน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526)
สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ เขมโชติกูร (2541)
ที่ พ บว า ความรู แ ละทั ศ นคติ ต อ ระบบการพยาบาล
เจาของไขของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบุรีรัมยไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว า ผู สู บ บุ ห รี่ ใ นครอบครั ว
ทัง้ หมดเปนเพศชาย สวนใหญเปนพอ แมทราบวา การ
ปองกันไมใหบุคลในครอบครัวไดสัมผัสควันบุหรี่มือ
สอง คือการงดสูบบุหรี่ในบานและบริเวณที่บุคคลอื่น
อยู ผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสองมีโอกาสเปนมะเร็งปอด
โรคในระบบทางเดินหายใจ และมีทัศนคติที่ดีในการ
ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยสวนใหญมีความเห็นดวยอยางยิ่งวา
การเลิกสูบบุหรี่จะสงผลดีตอตนเองและครอบครัว
บานควรเปนสถานที่ปลอดบุหรี่เพื่อปองกันอันตราย
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จากการสั ม ผั ส ควั นบุห รี่ มือ สอง การไมสูบบุหรี่ใน
บานเปนการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของ
สมาชิกในครอบครัว แตยังพบวามีสมาชิกในครอบครัว
สัมผัสควันบุหรี่มือสองถึงรอยละ 28.9 และยังมีการ
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะถึงรอยละ 11.1 และพบวาความ
รูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ในการปองกันการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวไมมีความ
สัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = -0.101, p>.05)

3. ควรทํ า วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ศึ ก ษา
ปรากฏการณการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของบุคคล
ในครอบครัวที่มีสมาชิกติดบุหรี่

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ กลุมตัวอยางทุกคนที่ไดให
ขอมูลในการทําการวิจัย และขอขอบคุณผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ที่ได
อนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัยในครั้งนี้

ขอเสนอแนะ
ผลการวิจยั ในครัง้ นีพ้ บวาความรูแ ละทัศนคติ
ของผู สู บ บุ ห รี่ ใ นการป อ งกั น การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่
มื อ สองของสมาชิ ก ในครอบครั ว ในชุ ม ชนหนอง
ตะครอง ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา อยูในระดับดีและดีมาก แตการปองกัน
การสัมผัสควันบุหรีม่ อื สองใหกบั สมาชิกในครอบครัว
และชุมชนยังไมดี ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการพยาบาล
1. ควรมีการจัดทําโครงการครอบครัวปลอด
บุหรี่ เพื่อลดอัตราการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
2. ควรจั ด รณรงค ด า นการให ค วามรู แ ก
ประชาชน โดยประสานความรวมมือจากชุมชน เจาหนาที่
สาธารณสุข ผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ า น เพือ่ เปนเครือขายในการสรางใหชมุ ชน
เปนพื้นที่ปลอดบุหรี่
3. ควรจั ด โครงการเลิ ก บุ ห รี่ ใ ห กั บ คนใน
ชุมชนที่กําลังสูบ และปองกันการติดบุหรี่ในคนที่ยัง
ไมไดสูบหรือสูบบาง
ดานการวิจัย
1. ควรมีการทําวิจยั เกีย่ วกับปจจัยทีม่ ผี ลตอ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบานและที่สาธารณะ
2. ควรมี ก ารทํ า วิ จั ย เปรี ย บเที ย บความรู
ทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบานของ
ชุมชนเมืองและชนบท
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