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บทคัดยอ
ผลการวิจยั พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุ 15-25 ป มีผูสูบบุหรี่ในบาน 1-2 คน ไดกลิ่นบุหรี่
ทุกวัน เคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจาก
ควันบุหรีม่ อื สอง และการเจ็บปวยทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ อาการไอ
กลุม ตัวอยางมีการรับรูอ นั ตรายจากควันบุหรีม่ อื สองระดับ
ดี (X = 78.6, SD = 9) และมีพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว
ระดับดี (X = 34.6, SD = 7.7) ผลการวิเคราะหความ
สัมพันธพบวา การรับรูอันตรายจากควันบุหรี่มือสองไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการรับรูอ นั ตรายจากควันบุหรีม่ อื สองและพฤติกรรม
สุขภาพของสมาชิกครอบครัวมุสลิมทีม่ ผี สู บู บุหรีใ่ นจังหวัด
นราธิวาส กลุม ตัวอยางเปนสมาชิกในครอบครัวมุสลิมทีม่ ี
ผูส บู บุหรีใ่ นจังหวัดนราธิวาส จํานวน 200 คน ใชเครือ่ งมือ
วิจัยจํานวน 3 ชุด คือ (1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
(2) แบบสอบถามการรับรูอันตรายจากการสูบบุหรี่ และ
(3) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา และใชสมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ
ของเพียรสัน

ไดรับทุนสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
* อาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร นราธิวาส
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Abstract
This study aimed to examine associations between perceived hazardous of second-hand smoke and
health behaviors among Muslim smokers’ family members in Narathiwas province. Two hundred participants
were asked to answer the questionnaire including (1) personal data, (2) perceived hazardous of second-hand
smoke and (3) health behavior. Data analysis was performed using descriptive statistics and Pearson’s product
moment correlation coefficient.
Findings revealed that majority of the sample were female, aged between 15 - 25 years, having 1-2
smokers in family, being exposed to second-hand smoke everyday, and having cough discomfort. The
perceived hazardous of second-hand smoke was at a good level (X =78.6, SD= 9), and the health behavior
was also at a good level (X =34.6, SD = 7.7). There was no significantly relationship between perceived
hazardous of second-hand smoke and the health behavior (p>.05).

ความสําคัญของปญหา
การระคายเคือง เปนสาเหตุของอาการไอ มีเสมหะ และ
กอใหเกิดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง นอกจากนี้ยัง
มีสารพิษอีกหลายชนิด เชน คารบอนไดซัลไฟต (carbon
disulfide) คารบอนมอนอกไซด (carbon monoxide)
ไฮโดรเจนไซยาไนต (Hydrogen cyanide) ไนโตรเจน
ไดออกไซด (Nitrogen dioxide ) เปนตน จากขอมูล
ของสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมแหงรัฐแคลิฟอรเนีย
สหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลก และองคการทางวิทยา

ควันบุหรี่มือสอง (Second-hand smoke) หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ควันบุหรี่ในสภาพแวดลอม ประกอบ
ดวย ควันจากปลายมวนบุหรี่ และควันบุหรี่ที่จุดไฟที่ลอย
อยูใ นอากาศขณะไมมกี ารดูดบุหรี่ และควันทีผ่ สู บู บุหรีส่ ดู
เขาไปและหายใจออกมา (มูลนิธริ ณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรี,่
2556) ทันทีที่บุหรี่ถูกจุดขึ้น การเผาไหมของมวนบุหรี่จะ
ทําใหเกิดสารเคมีที่เปนพิษสงผานมายังผูไมสูบบุหรี่ที่อยู
ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งควันบุหรี่มือสองนี้ประกอบดวย
สารเคมีมากกวา 7,000 ชนิด และมี 70 ชนิด ทีว่ งการแพทย
ระบุวาเปนสารกอมะเร็ง ไดแก นิโคติน (Nicotine) เปน
สารพิษอยางแรงเปนสารที่มีฤทธิ์เสพติด ทําใหไขมันชนิด
ไมดใี นเลือดสูงขึน้ มีผลใหหลอดเลือดตีบลง ทําใหเกิดโรค
เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ และความดันโลหิต นํ้ามันดิน
(tar) ประกอบดวยสารเคมีหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเปน
สารกอมะเร็ง จะจับตัวสะสมอยูในถุงลมปอด ทําใหเกิด

ศาสตรอื่นๆ ที่ไดศึกษาในเรื่องนี้ระบุตรงกันวาควันบุหรี่
มือสองเปนสารกอมะเร็งในมนุษย (มูลนิธิรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหรี่, 2556)
ผูท มี่ โี อกาสไดรบั สารพิษจากควันบุหรีม่ อื สองมาก
ที่สุด คือผูที่ใกลชิดกับผูสูบ อันไดแก สมาชิกในครอบครัว
ประกอบดวย สามีหรือภรรยา บุตร บิดาหรือมารดา ญาติ
หรือบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว ซึ่งบุคคลเหลานี้หากไดรับ
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ควันบุหรีม่ อื สองเปนปริมาณมาก ทุกวันก็จะสงผลกระทบ
ตอสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลระยะสั้นไดแก
เกิดอาการระคายเคืองตอจมูก ตา และคอ ปวดศีรษะ ไอ
คลืน่ ไส รูส กึ ไมสบายเกิดอาการกําเริบของผูท มี่ โี รคประจําตัว
เชน โรคภูมแิ พ หอบหืด และโรคปอดเรือ้ รัง เชน ถุงลมโปงพอง
จะทําใหมีอาการหายใจติดขัด หรือถึงขั้นเหนื่อยหอบและ
ในผูท เี่ ปนโรคหัวใจอาจทําใหเกิดอาการเลือดไปเลีย้ งหัวใจ
ไมพอมากขึ้น สวนผลในระยะยาว การไดรับควันบุหรี่
มือสองในปริมาณมากและนานพอสมควร จะทําใหมโี อกาส
เปนโรคมะเร็งในสวนตางๆ ของรางกายเชนเดียวกับผูที่
สูบบุหรี่ ไดแก ปอด กลองเสียง ปากมดลูก ชองปาก
หลอดอาหาร และกระเพาะปสสาวะสูงขึน้ โดยเฉพาะมะเร็งปอด
(ศูนยวจิ ยั และจัดการความรูเ พือ่ การควบคุมยาสูบ, 2555)
ผูไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลชิดผูสูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงที่จะเปน
โรคเกีย่ วกับหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคภูมแิ พ (วิภารัตน
สุวรรณไวพัฒนะ, นํ้าฝน ไวทยวงศกร และ วิรุฬจิตรา
อุน จางวาง, 2556) นอกจากนี้ ผลจากการวิจยั ทางการแพทย
ในหลายประเทศยืนยันวา หญิงตั้งครรภที่ไดรับควันบุหรี่
อยางตอเนื่องจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอนในระหวาง
ตั้งครรภและทารกแรกคลอดมีนํ้าหนักตัวนอยกวาปกติ
ผูหญิงทํางานที่ไดรับควันบุหรี่วันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไป จะมี
อัตราการเปนโรคมะเร็งทีล่ าํ คอมากกวาผูไ มไดรบั ควันบุหรี่
3 เทา และมีโอกาสเสีย่ งตอการเปนโรคมะเร็งอืน่ ๆ มากกวา
คนปกติถงึ 2 เทา สตรีทสี่ ามีสบู บุหรีม่ ากกวาวันละซอง จะ
มีความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดสูงเปน 2 เทาของสตรี
ทั่วไป (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2556) การไดรับ
ควันบุหรีม่ อื สองยังสงผลกับพัฒนาการของเด็กและสงเสริม
ใหเกิดโรคอีกดวย โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป

พบวามีการเจ็บปวยดวยระบบทางเดินหายใจ (วิภารัตน
สุวรรณไวพัฒนะ, ฉัตรทอง จารุพสิ ฐิ ไพบูลย และ อิสราวรรณ
สนธิภูมาศ, 2556)
การไดรบั ควันบุหรีม่ อื สองนอกจากจะสงผลกระทบ
ตอรางกายแลวยังสงผลตอดานสังคมและเศรษฐกิจดวย
เนือ่ งจากเปนการสิน้ เปลือง เพราะตองแบงปนรายไดภายใน
ครอบครัวไปจัดซือ้ บุหรีม่ าสูบและยังตองสูญเสียคาใชจา ย
ไปกับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดภาวะเจ็บปวยที่เกิดจาก
ควันบุหรีด่ ว ย ยังไมนบั รวมความสูญเสียทีย่ ากจะคํานวณ
ได เชน การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การแทงบุตรขณะ
มารดาตั้งครรภ เปนตน ดังจะเห็นไดวาการไดรับควันบุหรี่
มือสองนัน้ มีผลกระทบโดยตรงทัง้ ดานสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจของผูไดรับควันบุหรี่มือสองเปนอยางมาก โดย
เฉพาะสมาชิกในครอบครัว การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของครอบครัวทีม่ ผี สู บู บุหรีจ่ งึ เปนสิง่ สําคัญ เพือ่ สงเสริมให
มีพฤติกรรมการปองกันโรคและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ที่อาจกอใหเกิดความเจ็บปวยตางๆ ได
การสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิมนัน้ ในศาสนาอิสลาม
การสูบบุหรี่ถือเปนสิ่งตองหาม (หะรอม) จากผลของการ
วิเคราะหวนิ จิ ฉัยและชีข้ าด (ฟตวา) ของบรรดานักวิชาการ
มุสลิมในปจจุบัน สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา
การสูบบุหรี่เปนสิ่งตองหามเด็ดขาด เนื่องจากขอมูลเชิง
วิชาการและทางการแพทยยืนยันตรงกันวา การสูบบุหรี่
ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกาย เปนสาเหตุของโรคราย
หลายชนิดและไมเพียงแตสรางอันตรายแกผูสูบเทานั้น
ยังสงผลตอคนรอบขางแมกระทั่งทารกในครรภก็ไดรับ
ผลกระทบดวย ทัง้ ยังเปนการสิน้ เปลืองทรัพยสนิ และทําลาย
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สิ่งแวดลอม นักวิชาการมุสลิมสวนใหญจึงเห็นพองกันวา
เปนสิ่งไมสมควร (มักรูฮฺ) และเปนสิ่งตองหาม ตามหลัก
ศาสนาบัญญัติอิสลาม (เจะเหลาะ แขกพงศ, รอฮีม
นิยมเดชา, อับดุลรอยะ บินเซ็ง และอานิส พัฒนปรีชาวงศ,
2555) ถึงแมวา ผลจากการวิเคราะหของนักวิชาการมุสลิม
ในปจบุ นั จะมีความคิดเห็นตรงกันวาการสูบบุหรีน่ นั้ เปนสิง่
ไมสมควร และเปนสิ่งตองหาม ตามหลักศาสนาบัญญัติ
อิสลาม แตกย็ งั พบวาจํานวนผูส บู บุหรีใ่ นจังหวัดนราธิวาส
นั้นยังสูงอยู และมีจํานวนผูปวยที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลดวยโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรีเ่ ปนจํานวนมาก
ผูว จิ ยั สนใจศึกษาเรือ่ งนีซ้ งึ่ จะเปนประโยชนอยางยิง่ สําหรับ
การควบคุมยาสูบและเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของสมาชิกครอบครัวมุสลิมที่มีผูสูบบุหรี่ตอไป

1. ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
มุสลิมที่มีผูสูบบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาส
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูอันตราย
จากควันบุหรีม่ อื สองและพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกใน
ครอบครัวมุสลิมที่มีผูสูบบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาส

สมมติฐานการวิจัย
การรับรูอันตรายจากควันบุหรี่มือสองของสมาชิก
ครอบครัวมุสลิมที่มีผูสูบบุหรี่ ในจังหวัดนราธิวาส มีความ
สัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพ
- พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว
- พฤติกรรมการปองกัน หลีกเลี่ยง
การไดรับควันบุหรี่มือสอง

การรับรูอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
- การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
- การรับรูความรุนแรงของโรค
- การรับรูประโยชนและคาใชจายของการ
ไมสัมผัสควันบุหรี่มือสอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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20.00 - 46.66 คะแนน หมายถึง ระดับไมดี
46.67 - 73.33 คะแนน หมายถึง ระดับพอใช
73.34 - 100.00 คะแนน หมายถึง ระดับดี
สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิก
ในครอบครัว ของสนอง คลํ้าฉิม (2551) ซึ่งประยุกตจาก
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพครอบครัว ของโอเร็ม (Orem, 1980)
จํานวน 17 ขอ แบงเปน 2 ดานไดแก
1. ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ จํานวน 8 ขอ
2. ดานพฤติกรรมการปองกัน หลีกเลี่ยงการ
ไดรับควันบุหรี่มือสอง จํานวน 9 ขอ
เกณฑการใหคะแนนใชมาตรประมาณคา 3
ระดับ ใหคา 1-3 คะแนน แปลผล 2 ระดับ คือ
17.00 - 33.90 คะแนน หมายถึง ระดับไมดี
34.00 - 51.00 คะแนน หมายถึง ระดับดี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามการรับรู
อันตรายจากควันบุหรีม่ อื สอง และแบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพครอบครัวไปใชในสมาชิกครอบครัวทีม่ ผี สู บู บุหรีซ่ งึ่
มีคุณสมบัติเดียวกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย ในเขต
อําเมือง จังหวัดนราธิวาส และหาคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น ไดเทากับ 0.86 และ 0.84 ตามลําดับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
หลังไดรบั หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
(วันที่ 22 กันยายน 2556) ผูวิจัยแนะนําตัวและชี้แจง
รายละเอียดการเขารวมวิจยั กับกลุม ตัวอยางทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ เมื่อกลุมตัวอยางยินยอม โดยลงลายมือชื่อใน
เอกสารยินยอมเขารวมการวิจัย จึงเริ่มเก็บขอมูลโดยให
ผูเขารวมวิจัยตอบสอบถามดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ รอยละ
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สหสั ม พั น ธ
(Correlational research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนสมาชิกในครอบครัวมุสลิมที่มี
ผูสูบบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาส
กลุม ตัวอยาง เลือกแบบเจาะจง เปนผูท ไี่ ดรบั ควัน
บุหรีม่ อื สองในครอบครัว เชน สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา
ปู ยา ตา ยาย ญาติหรือบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว อายุ 15
ปขนึ้ ไป มีสติสมั ปชัญญะดี กําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง 200
คน โดยใชตารางสําเร็จของYamane กําหนดระดับความ
คลาดเคลื่อนเทากับ .05
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย
3 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ชนิดครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว รายไดของครอบครัว จํานวนผูส บู บุหรี่
ในครอบครัว จํานวนปที่ไดรับควันบุหรี่ ความสัมพันธกับ
ผูสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การไดรับคําแนะนํา การ
ไดรับขาวสาร การเจ็บปวยจากควันบุหรี่มือสอง
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูอันตรายจากควัน
บุหรี่มือสอง ของสนอง คลํ้าฉิม (2551) ซึ่งประยุกตจาก
ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ ของ Becker (1974)
จํานวน 20 ขอ แบงเปน 3 ดานไดแก
1. ดานการรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรค จาก
ควันบุหรี่มือสอง จํานวน 8 ขอ
2. ดานการรับรูค วามรุนแรงของโรคทีเ่ กิดจาก
ควันบุหรี่มือสอง จํานวน 6 ขอ
3. ดานการรับรูถ งึ ประโยชนและคาใชจา ยการ
ไมสัมผัสควันบุหรี่มือสอง จํานวน 6 ขอ
เกณฑการใหคะแนนใชมาตรประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ ใหคา 1-5 คะแนน แปลผล 3 ระดับ
คือ
32

วารสารพยาบาล ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๑

มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗

coefficient) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05

มือสองไมมคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิก
ครอบครัว ซึง่ ไมสอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า นมาของสนอง
คลํ้าฉิม (2551) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองกับพฤติกรรมสุขภาพของ
สมาชิกครอบครัวทีม่ ผี สู บู บุหรีใ่ นพืน้ ทีห่ มู 5 ตําบลคลองโคน
อําเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทีพ่ บวาการรับรูอ นั ตราย
จากควันบุหรีม่ อื สองมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมสุขภาพ
ของสมาชิกครอบครัว และการศึกษาของปวีณา เรือนประเสริฐ
(2545) ทีพ่ บวาการรับรูอ นั ตรายของสารเคมีมคี วามสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมของครอบครัว
สอดคลองกับแนวคิดในรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของ
Pender (1987) กลาววาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพนั้นจะ
ดีขึ้นได มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ เชน พฤติกรรมเดิมที่
เกี่ยวของ ปจจัยสวนบุคคล ประสบการณ ทัศนคติ แรงจูงใจ
วัฒนธรรม ความเชือ่ และศาสนา เปนตน
โดยเฉพาะในครอบครัวมุสลิมนั้น ศาสนาอิสลาม
มีบทบัญญัติตางๆ ทั้งที่เปนขอปฏิบัติและขอหาม โดยมี
จุดประสงคเพือ่ รักษาผลประโยชนพนื้ ฐานของมนุษยทงั้ หา
ประการคือ ศาสนา ชีวติ ทรัพยสนิ สติปญ
 ญา และศักดิศ์ รี
ความเปนมนุษย การมีบทบัญญัติหามสิ่งเสพติดก็เพื่อ
ประโยชนในการดูแลสติปญญาของมนุษยไมใหเสียหาย
โดยมีใจความวา “ทุกสิง่ ทุกอยางทีท่ าํ ใหเมาไดนนั้ ก็เหมือน
สุรา และสุราทุกชนิดนัน้ เปนทีต่ อ งหาม” รายงานโดย มุสลิม
( ซุฟอัม อุษมาน, 2550)

ผลการวิจัย
กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.0)
อายุ 15-25 ป (รอยละ 42.0) จํานวนสมาชิกในครอบครัว
4-6 คน (รอยละ 49.0) มีผูสูบบุหรี่ในบาน 1-2 คน (รอยละ
86.5) และสมาชิกไดกลิ่นบุหรี่ทุกวัน (รอยละ 35.5)
รอยละ 58.5 เคยไดรับขอมูลขาวสารเกีย่ วกับอันตรายจาก
ควันบุหรีม่ อื สอง และการเจ็บปวยจากควันบุหรีท่ พี่ บมากทีส่ ดุ
คือ อาการไอ (รอยละ 25.5)
กลุมตัวอยางมีการรับรูอันตรายจากควันบุหรี่
มือสองอยูในระดับดี (X = 78.6, SD = 9, Range =
45-100)ในรายดานพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรคอยูใ นระดับไมดี (X = 31.1, SD = 4.7)
การรับรูถึงประโยชนและคาใชจายการไมสัมผัสควันบุหรี่
มือสอง (X = 24.1, SD = 3.3) และการรับรูความรุนแรง
ของโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองอยูในระดับไมดีเชนกัน
(X = 23.7, SD = 3.1) สวนพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว
อยูในระดับดี (X = 34.6, SD = 7.7) ในรายดานพบวา
มีพฤติกรรมการปองกัน หลีกเลี่ยงการไดรับควันบุหรี่
มือสอง (X = 18.9, SD = 3.1) และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอยูในระดับไมดี (X = 15.7, SD = 3.8)
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรู
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองและพฤติกรรมสุขภาพของ
ครอบครัว พบวา การรับรูอ นั ตรายจากควันบุหรีม่ อื สองโดย
รวมไมมคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว
โดยรวม (r = 0.052, p = .467)

ขอเสนอแนะ
อยางไรก็ตามการณรงคใหทราบถึงอันตรายจาก
บุหรีม่ อื สองถือเปนสิง่ สําคัญ ทัง้ นีเ้ พือ่ ชวยเสริมสรางใหเกิด
แรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดีตอการไมสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
และเพื่อรณรงคใหบานเปนสถานที่ปลอดควันบุหรี่ 100%
โดยควรแปลเปนภาษายาวีใหประชาชนในทองทีไ่ ดรบั ทราบ
และควรสงเสริมใหผนู าํ ศาสนาไดรบั ขอมูล ความรูเ กีย่ วกับ
อันตรายจากบุหรี่มือสองเพื่อนําไปถายทอดเผยแพร และ

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่วาการรับรู
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองมีความสัมพันธเชิงบวก
พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกครอบครัวมุสลิมทีม่ ผี สู บู บุหรี่
ในจังหวัดนราธิวาส โดยพบวาการรับรูอ นั ตรายจากควันบุหรี่
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กําหนดเปนแนวทางในการสงเสริมใหสมาชิกครอบครัว
มุสลิมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดอัตรา
การเกิดโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองตอไป สําหรับการ

ศึกษาครัง้ ตอไป ควรมีการศึกษาวิจยั ปจจัยดานอืน่ เพิม่ เติม
เชน ปจจัยสวนบุคคล ประสบการณ ทัศนคติ แรงจูงใจ
วัฒนธรรม ความเชื่อ บทบัญญัติคําสอนในศาสนา
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