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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytical Study) น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสัมผัสควัน 

บุหร่ีมือสองของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป และศึกษาความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบาน

และการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในครัวเรือน ชุมชนชางเผือก 

อ.เมือง จ. นครราชสีมา   

ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปที่มีการ

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานกับกลุมตัวอยางซึ่งไดแก พอ แม หรือผูดูแล

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในชุมชนชางเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมาจํานวน 80 คน วิเคราะหขอมูลโดย

สถิติเชิงพรรณาและสถิติวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธ ของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองกับการ

เจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ (Chi-Square Test)  

 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (67.50%) อายุอยูระหวาง 22-40 ป 

(52.50%)  สถานภาพสมรสคู (87.50%) มีระดับการศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษา (51.25%) นับ

ถือศาสนาพุทธ (97.50%) ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป (33.80%) และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 

5,000-10,000 บาท (48.75%) มีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูในบาน คือ 4-6 คน (63.75%) มีเด็กอายุตํ่า

กวา 5 ป ที่อาศัยอยูในบาน 1 คน (88.75%) ในสามเดือนที่ผานมาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เจ็บปวยดวย

โรคหวัดมากที่สุด (91.84%) มีสมาชิกในบานที่ไดสัมผัสควันบุหร่ีมือสองจํานวน 70 ครัวเรือน 

(87.50%) สมาชิกในบานที่สัมผัสควันบุหร่ีมากที่สุด คือเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เน่ืองจากระยะเวลาที่เด็ก

อายุตํ่ากวา 5 ป อยูมากที่สุดโดยเฉลี่ย 17.39 ชม. (S.D.= 1.21) ผูที่สูบบุหร่ีในบานมากที่สุด คือพอ 

(55.71%)  โดยผูสูบสูบเฉลี่ยสูบวันละ 11 มวน สวนใหญสูบบุหร่ีในบาน (47.14%) และสูบขณะมี

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป อาศัยอยูดวย (70.00%) จากการทดสอบความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือ

สองในบาน และการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ (Chi-Square Test) พบวาเด็กอายุตํ่ากวา 

5 ปที่ปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจจะมีความสัมพันธกับการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (X2 = .48  , p ‹ .01) 



ค 

 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวาเด็กอายุตํ่ากวา 5ปในชุมชนชางเผือกมีการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง

เปนจํานวนมากและสัมพันธกับการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ ดังน้ันพยาบาลหรือ

บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบจึงควรตระหนักในการสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ

พอใหหยุดการสูบบุหร่ีในบานเพื่อลดอัตราการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก และควร

ศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานตอไป 

 

คําสําคัญ : การสัมผัสควันบุหร่ี, ควันบุหร่ีมือสอง, เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to study the secondhand smoke exposure of children 

under five years old and to examine whether secondhand smoke exposure correlate with 

respiratory tract infection of children under five years old in Changphuek Community, 

Nakhonratchasima. The eighty purposive samples were interviewed by researcher following the 

secondhand smoke exposure of children under five years old questionnaire. Descriptive statistics 

and correlation analysis (Chi-Square Test) were used. 

This analytical study found that almost ninety percent of household (N=70) in Changphuek 

community reported there was secondhand smoke exposure in their house. The family member 

who exposed the most was children under five years old. They spent time in the household with 

smoker more than seventeen hours ( =17.39 S.D.=1.21). The majority of smoker in the 

household was father (55.71%). The samples reported the smokers smoke inside their house 

(47.14%, furthermore, they smoke when their children stayed in the house (70%). There was 

correlation between secondhand smoke exposure and respiratory tract infection (X2 = .48, p ‹ .01), 

that means, children under five years old who exposed to secondhand smoke will have respiratory 

tract infection. 

The findings of this study indicated that the majority of children under five years old 

expose to secondhand smoke in their household. Nurses should concern the consequences of this 

situation and plan to help family members reduce or stop smoking inside their houses. The 

researcher should examine the factors related to secondhand smoke in the household. 

 

Acknowledgement:  

Funded by Tobacco Control Research and Knowledge Management Center 

Keywords : children, respiratory tract infection, secondhand smoke 



จ 

 
สารบัญ 

หนา 

กิตติกรรมประกาศ                      ก 

บทคัดยอ                                                ข 

สารบัญ                         จ 

สารบัญตาราง                                    ฉ 

สารบัญแผนภูมิ           ช 

บทที่ 1 บทนํา                        1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา                                 1 

คําถามการวิจัย                                    3 

วัตถุประสงคการวิจัย                                   3 

ขอบเขตการวิจัย                                    3 

สมมติฐาน          3 

กรอบแนวคิดการวิจัย                                   4 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ                                  4 

นิยามตัวแปร                                                             4 

บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม                      5 

 สารประกอบในบุหร่ี         5 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหร่ี                                              8 

  พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535                             9 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535                               11 

 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี        13 

ควันบุหร่ีมือสอง         13 

  ความหมายของควันบุหร่ีมือสอง                               13 

  ผลกระทบของควันบุหร่ีมือสองตอคนขางเคียง                      14 

  ผลกระทบของควันบุหร่ีมือสองตอเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป                     15 

บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย                                                                                                            17 

 ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง                                                                                17 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย        17 

การเก็บรวบรวมขอมูล                     18 

การวิเคราะหขอมูล                             19 

                                                                                



ฉ 

 
สารบัญ (ตอ) 

                                                                                                                              หนา  

บทที่ 4  ผลการวิจัย                 20 

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ             30 

บรรณานุกรม                  36 

ภาคผนวก                   

ประวัติผูวิจัย 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

 
สารบัญตาราง 

           หนา 

ตารางท่ี 

1. จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ  และ สถานภาพ(N=80) 20 

2. จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ   21 

และรายได(N=80) 

3. จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูในบาน 22 

จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปที่อาศัยอยูในบาน ในสามเดือนที่ผานมาเด็กอายุ 

ตํ่ากวา 5 ป เจ็บปวยดวยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผูที่สูบบุหร่ีในบาน  

และจํานวนผูสูบบุหร่ีในบาน(N=80) 

4. จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลที่สูบบุหร่ีในบาน   23 

ปริมาณบุหร่ีที่สูบในแตละวัน บริเวณที่คนในบานสูบบุหร่ี(N=70) 

5. จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาที่บุคคลในบานสูบบุหร่ี 24  

ระยะเวลาที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป อยูในบาน และขณะที่บุคคลในบานสูบบุหร่ี 

มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปอาศัยอยู (N=70) 

6. จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  25 

(กรณีผูใหขอมูลสูบบุหร่ี) (N=19) 

7. จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 26 

(กรณีผูใหขอมูลสูบบุหร่ี) (N=19) 

8. จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  27 

(กรณีผูใหขอมูลไมสูบบุหร่ี) (N=51)  

9. จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 28 

(กรณีผูไมสูบบุหร่ี) (N=51) 

10.  ความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองกับการเจ็บปวยดวยโรค                    28 

ระบบทางเดินหายใจ ในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป (Chi-Square Test) 

11. จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอเสนอแนะ (N=43)   29 

 

 

 

 

 

 



ซ 

 
สารบัญแผนภูมิ 

หนา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย           4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



1 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหา  

ในปจจุบันการสูบบุหร่ียังคงเปนปญหาสังคมที่โลกตองเผชิญ จากสถิติพบวามีผูสูบบุหร่ี

ประมาณ 1,100 ลานคนหรือเทากับ 1 ใน 3 ของประชากรโลกที่เปนผูใหญ จากจํานวนผูสูบบุหร่ี  

1,100 ลานคน น้ีพบวารอยละ 70 ของผูที่สูบบุหร่ี อยูในประเทศที่มีประชากรมีรายไดนอยและปาน

กลาง คาดวาในอีกประมาณ 20 – 30 ป ขางหนาจํานวนผูสูบบุหร่ีในโลกเพิ่มขึ้นเปน 1,600 ลานคน ซึ่ง

อาจเปนเพราะจํานวนประชากรหรือเปนเพราะอัตราการบริโภคของประชาชนที่ไดเพิ่มจํานวนมาก

ขึ้น จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ทําการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรป 

2549 พบวามีผูสูบบุหร่ีเปนประจําจํานวน  9.5 ลานคน โดยลดลงจากการสํารวจเมื่อป 2544  ที่มีผูสูบ

ประมาณ 10.5 ลานคน  มีผูสูบเปนเพศชาย  9,015,933 คน เพศหญิง 519,550 คน  (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2549)  จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาในป 2004 พบวาบุหร่ีเปน

สาเหตุของการเกิดโรคตาง ๆ 36 ชนิด ขณะน้ีทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีปละประมาณ  5 ลาน

คน หรือวันละ 13,000 คน  (US Department of Health and Human Services, 2004) ในปจจุบันคน

ไทยเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหร่ีปละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน  

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549) จากขอมูลทางระบาดวิทยาพบวาการสูบบุหร่ี ทําใหผูที่สูบมีความ

เสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดมากกวาคนปกติ 15 – 30 เทา  โดยขึ้นอยูกับปริมาณการสูบบุหร่ี ระยะเวลา

ที่สูบบุหร่ี อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ี หากผูสูบเร่ิมสูบต้ังแตอายุยังนอยมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเพิ่มมาก

ขึ้น การสูบบุหร่ีนอกจากมีผลกับตัวผูสูบแลว ยังมีผลตอผูที่อยูรอบขางซึ่งหากไดรับควันบุหร่ีวันละ 3 

ชั่วโมงขึ้นไป เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25 – 30 เสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น

รอยละ 20 – 30 มีอัตราเสี่ยงตอการเปนมะเร็งที่ลําคอมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหร่ี 3 เทา และเสี่ยงตอ

การเปนมะเร็งอ่ืนๆ  มากกวาคนปกติถึง 2 เทา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2550) 

อยางไรก็ตามการสูบบุหร่ีนอกจากจะมีโทษตอผูสูบเองแลวยังทําใหผูอ่ืนที่อยูในบรรยากาศ

ของการสูบบุหร่ีสูดเอาควันพิษเขาไปดวยทําใหเกิดอันตรายไดเชนเดียวกับผูที่สูบบุหร่ี ควันบุหร่ีที่อยู

ในบรรยากาศหรือควันบุหร่ีมือสอง (Secondhand Smoke) มีสองชนิด คือควันสายหลัก (mainstream) 

หมายถึง ควันที่ผูสูบดูดเขาไปในปาก และควันสายขางเคียง (sidestream) หมายถึงควันที่ลอยออกจาก

ปลายมวนบุหร่ีที่จุดไว สวนใหญแลวควันที่ลอยอยูทั่วไปมาจากควันสายขางเคียงถึงรอยละ 85 ของ

ควันบุหร่ี โดยควันบุหร่ีที่พนจากปากผูสูบจะมีสารพิษนอยลง เน่ืองจากปอดของผูสูบไดดูดซึม

สารพิษบางสวนไวแลว  ดังน้ันควันบุหร่ีที่บุคคลขางเคียงกับผูที่สูบบุหร่ีจะไดรับเขาไปก็คือควันสาย

ขางเคียงซึ่งมีปริมาณความเขมขนของสารพิษตางๆสูงกวาและมีขนาดเล็กกวาควันสายหลักจึง

สามารถผานลงในปอดไดดีกวาและจากการวิเคราะหปสสาวะ เลือดและ นํ้าลาย สามารถพิสูจนไดวา
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การหายใจเอาควันบุหร่ีในอากาศรอบตัวเขาไปโดยที่ไมไดสูบบุหร่ีเขาไปน้ัน ทําใหไดรับสารพิษจาก

ควันบุหร่ีเขาสูรางกายได (ยุวลักษณ ขันอาสา,2541) ทั้งน้ี ศาสตราจารย นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ 

เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี กลาวไววาคร่ึงหน่ึงของเด็กทั่วโลกหรือประมาณ 700  

ลานคน ไดรับควันบุหร่ีมือสองในบานและในที่สาธารณะ  รวมทั้งจากสถิติการไดรับควันบุหร่ีมือ

สองในประเทศไทยมีผูที่สูบบุหร่ีขณะอยูในบานกับสมาชิกครัวเรือน  รอยละ 84.5 จํานวนใน

ครัวเรือนจะมีสมาชิกอยางนอย 1 คนไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี จํานวนประชากรที่อยูไดรับควัน

บุหร่ีมือสองจํานวน 15.89 ลานคน ซึ่งในจํานวนที่ไดรับควันบุหร่ีมือสองน้ีจะมีประชากรที่เปนเด็กที่

มีอายุตํ่ากวา 5 ป  ที่ไดรับควันบุหร่ีมือสองมากถึง 5.61 ลานคน จากการเปรียบเทียบกับเด็กที่อาศัยใน

ครัวเรือนที่ไมมีการสูบบุหร่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ดวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีจํานวน

นอยกวาเด็กที่อยูในครัวเรือนที่มีคนสูบบุหร่ี (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2550) 

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เปนบุคคลที่มีความไวตอการรับเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากกวากลุม

อายุอ่ืนๆ   ทั้งยังเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเพราะรางกายยังออนแอ ภูมิคุมกันโรคตํ่า และที่สําคัญ

ระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มีความแตกตางกับระบบหายใจของผูใหญ เน่ืองจากเด็ก

เล็กมีลิ้นใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับชองปากเด็กจึงหายใจทางจมูกเปนหลัก หลอดลมของเด็กยาว และ

ขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาผูใหญ มีตอมเมือกในเยื่อบุทางเดินหายใจมากกวา แตกําจัดสิ่งคัด

หลั่งไดยากกวาผูใหญ ทอหลอดลมดานซายและดานขวา  ทํามุมคอนขางนอยกับแนวด่ิงทําใหสําลัก

สิ่งแปลกปลอมไดงาย  เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง จะทําใหเกิดความเจ็บปวยดวย

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจไดมากขึ้น เชน หอบหืด  หลอดลมอักเสบ และปอดบวม (สมาคมพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดลอม,2552) พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ซึ่งไดมีการ

ประกาศพื้นที่สาธารณะปลอดบุหร่ี แตพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีไมได

คุมครองผูที่ไมสูบบุหร่ีในครัวเรือน ผูที่อยูในครัวเรือนเดียวกับผูที่สูบบุหร่ีจึงมีโอกาสไดรับ

ผลกระทบจากควันบุหร่ีมือสองมาก ซึ่งในประเทศไทยก็มีคนที่ไมไดสูบบุหร่ีที่ตองไดรับผลกระทบ

จากควันบุหร่ีมือสองมากมาย  เ น่ืองจากมีผูสูบบุหร่ีในประเทศไทยมีอยู เปนจํานวนมาก

(พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี , 2535) 

ในประเทศไทยมีจํานวนผูที่สูบบุหร่ีเปนประจําทั้งสิ้น 9.34 ลานคนและในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการสูบบุร่ีสูงสุดในประเทศซึ่งมีจํานวน 3.34 ลานคน  (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2549) จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดหน่ึงที่ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งมี

ประชากรมากเปนอันดับหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทางผูวิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา และจากขอมูลพบวาชุมชนชางเผือก 

เปนชุมชนที่มีประชากรเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มากที่สุดในเขตรับผิดชอบของคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว 

เครือขาย โรงพยาบาลมหาราช (รายงานแยกประชากรตามกลุม/เพศ รายหมูบาน วันที่ 12 มิถุนายน 

2552 คลินิกเวชปฏิบัติ เครือขายโรงพยาบาลมหาราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา) 
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คณะผูวิจัยจึงทําการวิจัยเพื่อทราบขนาดของปญหาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป

และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน รวมถึงความสัมพันธระหวางการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบาน

และการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ของชุมชนชางเผือก ตําบลใน

เมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เน่ืองจากยังไมมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการสัมผัสควันบุหร่ี

มือสองของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป  จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะนําไปใชเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเสนอแก

ผูเกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันใหเด็กที่จะเติบโตขึ้นไปเปนเยาวชนและผูใหญในวัน

ขางหนาหางไกลและปลอดภัยจากควันบุหร่ีมือสองตอไป 

  
คําถามการวิจัย 

1. การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ของชุมชนชางเผือก อ.เมือง จ. 

นครราชสีมาเปนอยางไร  

2. พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชุมชนชางเผือก อ.เมือง   

 จ.นครราชสีมาเปนอยางไร  
3. เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป   ที่มีการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานมีความสัมพันธกับการเจ็บปวย 

ดวยโรคระบบทางเดินหายใจหรือไม  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาขนาดของปญหาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ของชุมชน 

ชางเผือก อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชุมชนชางเผือก    

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานและการเจ็บปวยดวยโรค 

ระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป    
 
ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานและการเจ็บปวยดวยโรคระบบ 

ทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในชุมชนชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  

 สมมติฐาน  

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป   ที่มีการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานมีความสัมพันธกับการเจ็บปวย

ดวยโรคระบบ ทางเดินหายใจ 
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กรอบแนวคิด (Conceptual framework): 

 

การสมัผัสควันบุหร่ีมือสอง                                  การเจ็บปวยดวยโรค 

                                                                       ระบบทางเดินหายใจ                        

                          

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพื่อใหทราบถึงการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองและการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของ

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในชุมชนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และใชเปน

ขอมูลพื้นฐานเพื่อเสนอแกผูที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางในการปองกันแกไขปญหาควันบุหร่ีมือสองที่

สงผลกระทบตอเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในชุมชนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ตอไป 

 

นิยามตัวแปร                        

ควันบุหร่ีมือสอง    คือ  ควันที่เกิดจากการเผาไหมที่ปลายบุหร่ีหรือยาสูบอ่ืนๆ ซึ่งมักจะเกิด

รวมกับควันที่ถูกพนออกมาจากผูสูบบุหร่ี (พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี, 2535)  

เด็กอายุต่ํากวา 5 ป  คือ เด็กที่มีอายุต้ังแตแรกคลอดถึง 5 ปเต็มในชุมชนชางเผือก ตําบลใน

เมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง คือ การที่เด็กอายุตํ่ากวา 5 ปในบานไดรับควันบุหร่ีมือสอง เขาสู

ระบบทางเดินหายใจโดยวิธีหายใจเขาไปทางจมูกและปาก (ทัศนา  บุญทอง, 2550) ประเมินไดจาก

แบบสัมภาษณการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 

การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ คือ การที่เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เจ็บปวยดวยโรค

ระบบทางเดินหายใจ เชน หวัด ภายในระยะ 3 เดือนที่ผานมาโดยไมนับรวมถึงโรคประจําตัวหรือโรค

เร้ือรังทางเดินหายใจ เชน โรคปอดเร้ือรัง (Bronchopulmonary dysplasia) โรคหอบหืด 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี คือ การที่บุคคลในครอบครัวของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปสูบบุหร่ีใน

ระยะเวลาสามเดือนที่ผานมา 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytical Study) เพื่อศึกษาความความสัมพันธของการ

สัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานและการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 

ชุมชนชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดทําการรวบรวมเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

สารประกอบในบุหร่ี 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหร่ี 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ควันบุหร่ีมือสอง 

- ความหมายของควันบุหร่ีมือสอง 

- ผลกระทบของควันบุหร่ีมือสองตอคนขางเคียง 

- ผลกระทบของควันบุหร่ีมือสองตอเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป 

สารประกอบในบุหร่ี 

 บุหร่ีแตละมวนที่ผูสูบไดสูบ มีสารประกอบที่เปนอันตรายตอผูสูบ ผูขางเคียง รวมทั้งเด็ก

อายุตํ่ากวา 5 ป ในบานหลังเดียวกับผูสูบ สารบางชนิดมีผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆในรางกาย 

แลวแตฤทธิ์ของสารน้ันๆบางชนิดเกิดพิษ บางชนิดทําใหเกิดเซลลผิดปกติ บางชนิดเปนสารกอใหเกิด

มะเร็ง บางชนิดเปนสารตอตานภูมิคุมกัน และหลายชนิดที่เปนอันตรายตอรางกายทั้งตัวผูสูบเองและ

บุคคลที่อยูใกลเคียงที่ไดรับควันบุหร่ีและสารพิษที่สําคัญมีผลรายแรงตอสุขภาพไดแก ( ยุวลักษณ ขัน

อาสา, 2541) 

1. นิโคติน (Nicotine) เปนสารที่พบตามธรรมชาติในใบยาสูบเทาน้ัน เปนสารที่มีลักษณะ

คลายนํ้ามัน ไมมีสี และเปนสารที่สําคัญที่ทําใหคนติดบุหร่ี สารน้ีในระยะแรกมีฤทธิ์กระตุนสมอง

และระบบประสาทสวนกลาง คือถาไดรับสารน้ีขนาดนอยๆ เชนการสูบบุหร่ี 1-2 มวนแรกในผูที่ไม

เคยสูบจะกระตุนความรูสึกตางๆของรางกาย ทําใหรูสึกกระปร้ีกระเปรา แตในระยะตอมาจะมีฤทธิ์

กดระบบประสาทสวนกลาง รอยละ 95 ของนิโคตินที่เขาไปในรางกายจะไปจับอยูที่ปอด บางสวนจับ

อยูที่เยื่อหุมริมฝปาก และบางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด มีผลโดยตรงตอตอมหมวกไตก็ใหเกิด

การหลั่งของสารอิพิเนฟฟน (epinephrine) ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้นทั้งความดันคาตัวบนในขณะที่

หัวใจบีบตัว และความดันคาตัวลางในขณะที่หัวใจคลายตัว หัวใจเตนเร็วกวาปกติและไมเปนจังหวะ 

หลอดเลือดแดงที่แขนขาหดรัดตัวและเพิ่มไขมันในเสนเลือด นิโคตินจะกระตุนการบีบตัวของลําไส

ใหญ ลดความอยากอาหาร และทําใหการยอยอาหารชาลงผูที่ไมเคยสูบบุหร่ีนิโคตินจะทําใหคลื่นไส



6 
 

แมแตในผูที่ติดบุหร่ีแลวหากสูบมากไปก็จะทําใหเกิดอาการคลื่นไสไดเชนกัน ในผูใหญหากไดรับ

นิโคติน 60 มิลลิกรัมในคร้ังเดียวจะเสียชีวิตในทันทีจาการที่กลามเน้ือหัวใจเปนอัมพาตทําใหหัวใจ

หยุดเตน โดยทั่วไปบุหร่ีมวนจะมีนิโคตินประมาณ 1.5-2.6 มิลลิกรัม ซึ่งคามาตรฐานสากลกําหนดไว 

1 มิลลิกรัมตอมวน ความรายแรงของสารพิษน้ีเทียบไดกับการไดรับสารไซยาไนด แตเหตุที่ผูสูบบุหร่ี

ไมเสียชีวิตทันที เพราะการสูบบุหร่ีจะทําใหไดรับสารพิษเขาไปที่ละนอย ขณะเดียวกันรางกายก็ได

เผาผลาญนิโคตินที่ไดรับเขาไปอยางรวดเร็วและขับถายตลอดเวลา ทําใหระดับนิโคตินในรางกายไม

สูงพอที่จะทําใหผูสูบเสียชีวิตในทันที่ไดและสําหรับการสูบบุหร่ีที่มีกนกรองน้ันก็ไมไดทําใหปริมาณ

นิโคตินลดนอยลง 

2. ทาร (Tar) หรือ นํ้ามันดิบ เปนนํ้ามันที่เกิดจาการเผาไหมของยาเสนในบุหร่ี มีลักษณะเปน

ของเหลวเหนียว มีสีนํ้าตาลเขมคลายนํ้ามันดิน ทารประกอบดวยสารหลายชนิดเกาะติดกันเปนสี

นํ้าตาล สวนใหญเปนสารที่มีอันตรายและเปนสารกอมะเร็งได เชนมะเร็งปอด กลองเสียง หลอดลม 

หลอดอาหาร ไต กระเพาะอาหาร กระเพาะปสสาวะ และอ่ืนๆ ซึ่งขณะสูบบุหร่ีทารจะตกคางอยูใน

ปอด หลอดลมใหญ และหลอดลมเล็ก ประมาณรอยละ 90 จะขับออกมาพรอมลมหายใจเพียงรอยละ 

10 เทาน้ัน ดังน้ันทารจึงเปนตัวการทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด นอกจากน้ีทารที่จับอยูที่ปอดจะทําให 

cilia ของเซลลไมสามารถเคลื่อนไหวพัดโบกไดเหมือนเคยเมื่อรวมตัวกันฝุนที่เราดูดเขาไปก็จะขังอยู

ในถุงลมของปอดจะทําใหเกิดการระคายเคือง อันเปนสาเหตุของการไอเร้ือรัง จะทําใหถุงลมขยายขึ้น

เกิดการหอบเหน่ือยไดงายและโรคถุงลมโปงพองในคนสูบบุหร่ีวันละซองปอดจะไดรับทารเขาไป

ประมาณ 30 มิลลิกรัมตอมวน บุหร่ีไทยมีปริมาณทารอยูประมาณ 25-34 มิลลิกรัมตอมวน ซึ่งสูงกวา

บุหร่ีของตางประเทศมาก ขณะที่ปริมาณมาตรฐานสากลกําหนดไวเพียง 15 มิลลิกรัมตอมวน 

3. คารบอนมอนนอกไซด(Carbon monoxide) เปนกาซที่เกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณเปน

กาซที่จะแยงจับกับเม็ดเลือดแดงโดยแทนที่ออกซิเจน ทําใหออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆไมเพียงพอ 

ในควันบุหร่ีประกอบดวยคารบอนมอนนอกไซดรอยละ 4 ความเขมขนของกาซน้ีในควันบุหร่ี

เทียบเทากับควันเสียที่เกิดจากควันรถยนต กาซน้ีจะขัดขวางการรับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ทําให

รางกายไดรับออกซิเจนนอยลงทําใหมึนงง เหน่ือยงาย ออนเพลีย หมดกําลัง เมื่อหัวใจและสมองขาด

ออกซิเจนจะทําใหหนาเปนลมหมดสติ หรือเสียชีวิตไดและกาซน้ีเปนสาเหตุของโรคหัวใจถามีกาซน้ี

ในเลือดสูงถึงรอยละ 30 จะเปนอันตรายตอรางกาย และถาสูงตอรอยละ 60 อาจทําใหตายได 

 นอกจากน้ีคารบอนมอนอกไซดยังทําใหไขมันพอกพูนตามผนังเสนเลือดมากขึ้นซึ่งนานเขาก็

จะทําใหเสนเลือดตีบ คารบอนมอนอกไซดยังทําใหสายตาเสื่อม และลดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

ลดการตอบสนองของเสียง เพราะฉะน้ันคาบอนมอนอกไซดเปนกาซอันตรายตอผูขับขี่รถ ลด

สมรรถภาพของนักกีฬาและเปนอันตรายตอนักบิน 
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4. ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide) เปนกาซที่สามารถทําลายเยื่อบุผิวหลอดลม

สวนตนชนิดมีขน (ciliated cell) ซึ่งเปนแนวปองกันตามธรรมชาติที่คอยกําจัดความสกปรก ฝุน 

ละอองและเชื้อโรคที่หายใจเขาไปทําใหรางกายหมดความตานทานตามธรรมชาติสิ่งสกปรกจะ

เกาะติดหลอดลมทําใหอักเสบเปนแผลเกิดโรคหลอดลมอักเสบมีอาการไอเร้ือรังและมีเสมหะเปน

ประจําโดยเฉพาะในตอนเชาจะมีมาก  

5. ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen dioxide) เปนกาซที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลายและ

ถุงลมทําใหผนังถุงลมบางและโปงพอง ถุงลมเล็กๆหลายอันแตกรวมกันกลายเปนถุงลมขนาดใหญ

และมีจํานวนนอยลง เกิดถุงลมโปงพอง (Emphysema) สวนถุงลมที่พองออกคลายลูกโปงจะกดเน้ือ

ปอดสวนดี ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง อาจเกิดอาการแนนหนาอก ไอเร้ือรัง หอบเหน่ือย 

ออกกําลังไมได มีอาการเปนเร้ือรัง ไมมีโอกาสหายและจะทรมานไปตลอดชีวิต บางรายถุงลมโปง

พองที่ฉีกขาด ทําใหลมร่ัวเขาไปในชองเยื่อหุมปอดกดปอดใหแฟบจะเกิดอาการเจ็บแนนหนาอก 

หอบเหน่ือยมาก  อาจเปนอันตรายถึงชีวิตได และโรคถุงลมโปงพองมักเกิดรวมกับโรคหลอดลม

อักเสบเร้ือรัง   

6. แอมโมเนีย (Ammonia) เปนสารที่เติมในบุหร่ีเพื่อใหสามารถดูดซึมนิโคตินเขาสูกระแส

เลือดไดรวดเร็วขึ้นโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีกับสารประกอบในยาสูบจะเปลี่ยนนิโคตินใหเปนดางมาก

ข้ึน ที่เรียกภาวะน้ีวา “Free-basing” ซึ่งกลายเปนไอไดงาย กลายสภาพเปนกาซในอนุภาคของควัน

บุหร่ีซึ่งจะระคายเคืองเน้ือเยื่อ ทําใหผูสูบบุหร่ีหรือไดรับควันมีอาการแสบตา แสบจมูก หลอดลม

อักเสบ ไอและมีเสมหะมาก 

7. สารกัมมันตภาพรังสี ควันบุหร่ีมีสารโพโลเนียม 210 (Polonium 210) ที่มีรังสีแอลฟาอยู 

เปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดโรคมะเร็งปอดและควันบุหร่ียังเปนยังเปนพาหะที่รายแรงในการนําสาร

กัมมันตรังสีทําใหผูอ่ืนที่อยูรอบขางแมจะไมสูบบุหร่ี หายใจเอาอากาศที่มีควันบุหร่ีเขาไป ทําให

ไดรับสารพิษน้ีดวย 

8. แรธาตุตางๆ มีแรธาตุบางอยาง เชน โปแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม ทองแดง นิเกิลและ

โครเมียม อันเปนสารตกคางในใบยาสูบหลังการพนยาฆาแมลง ซึ่งกอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกาย 

โดยเฉพาะนิเกิลเมื่อทําปฏิกิริยากับสารเคมีอ่ืนๆจะกลายเปนสารกอมะเร็ง (Carcinogen) (สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2551; พยาบาลกับบุหร่ี, 2549) 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ในควันบุหร่ีน้ันประกอบดวยสารพิษจํานวนมาก ที่ลวนเปนอันตรายตอ

รายกายของมนุษยทั้งสิ้นไมวาจะเปนผูสูบเองหรือเปนผูสัมผัสควันบุหร่ีโดยที่ตนเองไมไดสูบ 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบุหร่ี 

 ประเทศไทยไดมีความเคลื่อนไหวในการออกระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหร่ีโดย

ความเคลื่อนไหวน้ีแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่หน่ึงเปนการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิต ไดแก 

ควบคุมการปลูกใบยาสูบ การผลิตและจําหนายในขั้นตอนและกระบวนการตางๆ เชน การควบคุม

การโฆษณาและสงเสริมการขาย การคําเตือนโทษภัยของบุหร่ี นโยบายเกี่ยวกับภาษีและราคาบุหร่ี 

เปนตน และกลุมที่สองเปนการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริโภค ซึ่งเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีโดยตรง

โดยตรง เชน การหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ การมิใหเยาวชนสูบบุหร่ี เปนตน (ยุวลักษณ ขันอาสา, 

2541) ซึ่งเหตุการณสําคัญที่มาจากการเคลื่อนไหวน้ี ในป พ.ศ.2516 รัฐบาลประกาศ ปว.294 หามขาย

บุหร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 16 ป แตไมปรากฏการบังคับใช ตอมาในป พ.ศ.2517 แพทยสมาคมไดยื่นขอ

เรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการควบคุมบุหร่ี 5 ขอ และขอที่ไดรับการตอบสนอง คือ โรงงานยาสูบ

พิมพคําเตือนระบุวา “บุหร่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ” และในป พ.ศ.2519 กรุงเทพมหานครไดออก

ขอบัญญัติหามสูบบุหร่ีในโรงภาพยนตรและรถโดยสารประจําทาง จากน้ันมากก็มิไดมีการดําเนินการ

ดานกฎหมายอีกเลยถึง 12 ป จนกระทั่งในป พ.ศ. 2529 จึงเร่ิมมีการใชมาตรการทางดานกฎหมายขึ้น

อีกคร้ังหน่ึง แตการใชมาตรการทางดานกฎหมายของประเทศไทยน้ัน นับวาเปนไปอยางชาๆ และ

ตองประสบกับปญหาอีกหลายประการ เชน ความลาชาของกระบวนการในการพิจารณากฎหมาย การ

ขาดเจาหนาที่ที่จะบังคับใชและการขาดความรวมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดจาก

ประชาชน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่ง

ตอมา คบชย. ไดมีสวนสําคัญในการรางกฎหมายที่สําคัญ 2 ฉบับ ในการคุมครองสิทธิผูไมสูบบุหร่ี

และควบคุมการบริโภคยาสูบ (ยุวลักษณ ขันอาสา, 2541) 

ใน ป พ.ศ. 2535 ประเทศจึงไดผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับบุหร่ีและสุขภาพ ออกมาบังคับใชได

เปนผลสําเร็จ 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ซึ่ง

พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับน้ีนับวามีบทบาทสําคัญอยางมากในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี และ

การคุมครองสิทธิและสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบในประเทศไทย ประกอบดวยพระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ กฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย

คุมครองผูบริโภคเพื่อการควบคุมเกี่ยวกับยาสูบ 
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พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535   

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๒๕ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให 

ไว ณ วันที่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรมี

กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา

พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่ รัฐสภา 

ดังตอไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

พ.ศ. ๒๕๓๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี“บุหร่ี” หมายความวา บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยา

เสนหรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวาดวยยาสูบ “สูบบุหร่ี” หมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ ซึ่งมีผล

ทําใหเกิดควันจากการเผาไหมของบุหร่ี“สถานที่สาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือยานพาหนะ

ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของผูจัดการ ผู

ควบคุม หรือผูที่รับผิดชอบดําเนินงานของสถานที่สาธารณะ 

            “เขตปลอดบุหร่ี” หมายความวา บริเวณที่หามมิใหมีการสูบบุหร่ี 

            “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

(๑) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ

บุหร่ี 

(๒) กําหนดสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (๑) เปนเขตสูบบุหร่ี

หรือเขตปลอดบุหร่ี 

(๓) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ีเกี่ยวกับการ

ระบายควันหรืออากาศ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอด

บุหร่ีประกาศตาม (๓) หรือ (๔) ใหกําหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผูดําเนินการจะตองดําเนินการให

แลวเสร็จในประกาศดวย 

มาตรา ๕ เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔ แลว ใหผูดําเนินการมีหนาที่ 
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(๑) จัดใหสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ีและเขต 

ปลอดบุหร่ี 

(๒) จัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพลักษณะและมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๓) จัดใหมีเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่

รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖ หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 

มาตรา ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรีประกาศ 

ตามมาตรา ๔ (๑) และ (๒) ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของ

สถานที่น้ัน เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวพนักงาน 

เจาหนาที่ ตอบุคคลที่เกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙ ใหผูดําเนินการและบรรดาผูที่เกี่ยวของกับสถานที่สาธารณะอํานวยความ 

สะดวก ตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๗ 

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา 

พนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๑ ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น

บาท 

 ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๑๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๑๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการ 

ตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการ 

สอบสวนคดีน้ัน มีอํานาจเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ 

ใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ประกาศน้ันเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือโดยที่เปนการยอมรับ 

ในทางการแพทยวาควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหร่ีที่อยูใกลเคียงหลาย

ประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอ่ืนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอีกทั้งควันบุหร่ียัง
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ทําใหโรคบางโรคเชนโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบขึ้นนอกจากน้ันยังพิสูจนไดวาการที่ผู

ไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ีซึ่งผูอ่ืน สูบเขาไปก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูน้ันเชนเดียวกับที่เกิด

ข้ึนกับผูสูบบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผูสูดควันบุหร่ีน้ันเปนเด็ก สมควรที่จะคุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิใหตองรับควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะโดยการหามสูบบุหร่ีในบาง

สถานที่หรือการจัดเขตใหสูบบุหร่ีโดยเฉพาะหรือโดยวิธีอ่ืนๆจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2544) 

โดยสรุปจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ มี

เพื่อพิทักษสิทธิและสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี มิใหตกอยูในภาวะของการรับสารพิษจากควันบุหร่ีของ

ผูอ่ืนโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ                        

1.ใหสถานที่สาธารณะมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี โดย    

-  จัดใหสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอด 

บุหร่ีหากผูใดไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท                                                                                                            

-  จัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด หากผูใดไมปฏิบัติ

ตามตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท                                                                                                                                              

-  จัดใหมีเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่

รัฐมนตรีกําหนด ผูใดไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

2. หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท                       

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535      

            จุดมุงหมาย เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําตางๆ ที่อุตสาหกรรมบุหร่ีนํามาใชเพื่อเพิ่มยอด

จําหนาย อาทิ เชน การโฆษณา และการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะมีผลใหการบริโภค

ยาสูบของประชาชนเพิ่มขึ้น สาระสําคัญคือ  

1. หามมิใหผูใดจําหนาย ขาย แลกเปลี่ยน หรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลซึ่งตนรูอยูวาผูซื้อ

หรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ ฝาฝนมีโทษจําคุก 1 เดือนปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 

         2.หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเคร่ืองขาย ฝาฝนมีโทษจําคุก 1 เดือน ปรับไมเกิน 

2,000 บาท 

            3.หาม 

3.1ขายสินคาหรือใหบริการ โดยการแจก แถม ใหผลิตภัณฑยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกับ 

ผลิตภัณฑยาสูบ แลวแตกรณี 
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3.2 ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจกแถม ใหหรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอ่ืน หรือการ 

ใหบริการอยางอ่ืนประกอบ 

3.3 ใหหรือเสนอใหสิทธิ์ในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการหรือสิทธิ 

ประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบมา

แลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ ขอ 3.1-3.3 ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 

4.หามมิใหผูใดแจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑยาสูบหรือ

เพื่อใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบน้ัน ทั้งน้ีเวน

แตเปนการใหตามประเพณีนิยม ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท  

5. หามมิใหผูใดโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ

ในสิ่งพิมพทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนหรือสิ่งอ่ืนใดที่ใชเปนการโฆษณาได หรือใชชื่อหรือ

เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง การแขงขัน การใหบริการหรือการประกอบกิจการอ่ืน

ใดที่มีวัตถุประสงคใหสาธารณชนขาใจวาเปนชื่อ หรือเคร่ืองหมายผลิตภัณฑของยาสูบ (ยกเวนการ

ถายทอดสดรายการจากตางประเทศ สิ่งพิมพซึ่งจัดพิมพนอกราชอาณาจักร) ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 

200,000 บาท 

6. หามมิใหผูใดโฆษณาสินคาที่ใชชื่อ หรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปนเคร่ืองหมาย

ของสินคาน้ันในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 

บาท 

7. หามมิใหผูใดผลิตนําเขาเพื่อขายหรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณาสินคาอ่ืนใดที่

มีรูปลักษณทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ประเภทบุหร่ี ซิกาแรตหรือบุหร่ีซิการ

ตามกฎหมายวาดวยยาสูบ หรือหีบหอผลิตภัณฑดังกลาว ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 

8. ผลิตภัณฑยาสูบที่จะขายไดจะตองมีสวนประกอบตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 

9. ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบกอนที่จะนํา

ออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 

หมายเหตุ   กฎหมายเร่ิมประกาศใชต้ังแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 เปนตนไป 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา การมีกฎหมายออกมาคุมครองผูไมสูบบุหร่ีน้ันทําใหผูไมสูบบุหร่ีไดรับ

การคุมครองทางดานสุขภาพมากขึ้น ซึ่งผูที่สูบบุหร่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวหากไมปฏิบัติ

ตามตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดขึ้น   เน่ืองจากเปนที่ยอมรับทางการแพทยวา ควันบุหร่ีเปน

ผลรายตอสุขภาพของผูสูบและไมสูบบุหร่ีที่อยูใกล เคียง โดยขอมูลของสํานักงานคุมครอง

สิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลก และองคกรทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่ไดศึกษาในเร่ืองน้ี

ระบุตรงกันวา ควันบุหร่ีมือสองเปนสารกอมะเร็งในมนุษยที่ไมมีระดับ “ปลอดภัย” ในการสัมผัสเลย 
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(กลุมงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สํานักงานโรคไมติดตอ กระทรวง

สาธารณสุข, 2551) แตทั้งน้ียังพบวาผูสูบบุหร่ีสวนใหญจะสูบบุหร่ีภายในบริเวณบานเน่ืองจากเปน

พื้นที่สวนบุคคล สวนพื้นที่ภายนอกบาน ในสถานที่สาธารณะโดยทั่วไปจะมีแผนปายหามสูบบุหร่ี

และมีบทลงโทษไวอยางชัดเจนหากมีการฝาฝน จึงเปนสาเหตุใหคนรอบขางโดยเฉพาะสมาชิกใน

ครัวเรือนตองเผชิญกับอันตรายของควันบุหร่ีมือสอง 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมที่ปลูกฝงในวัฒนธรรมของกลุมชนตาง ๆ ทั่วโลกเปนเวลานาน มี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช  และปรุงแตงชนิดใหม ๆ ออกมาตลอดเวลา เพื่อสนองความตองการ

ของผูสูบบุหร่ีที่เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากการสูบบุหร่ีเปนการติดสิ่งเสพติดอยางหน่ึง การเลิกบุหร่ีจึง

ทํายากทั้ง ๆ ที่มีผลการศึกษาถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหร่ี (วัลภา บูรณกลัส, 2547)  ผูสูบบุหร่ี

จะมีพฤติกรรมในการสูบบุหร่ีที่แตกตางกันไป ผูสูบบุหร่ีบางรายสามารถสูบไดเฉพาะเวลาอยูนอก

บาน เน่ืองจากคนในบานไดขอรองไมใหสูบบุหร่ีเพราะวามีเด็กเล็กอาศัยอยูในบาน ผูที่อาศัยอยูใน

บานจะรูศึกอึดอัดเมื่อไดสัมผัสควันบุหร่ี  แตสวนใหญแลวการสูบบุหร่ีของผูสูบบุหร่ีจะชอบสูบบุหร่ี

ภายในบาน เพราะเปนที่สวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของทัศนา บุญทอง และคณะ (2550) ได

สํารวจสภาพการบริโภคยาสูบในชุมชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ 

(รอยละ 71.1) สูบบุหร่ีทั้งในบานและนอกบาน สูบบุหร่ีในบานมีรอยละ 6.4   มีเพียงรอยละ 22.5 ที่

สูบบุหร่ีนอกบาน  

รัฐบาลไทยไดออกกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ เพื่อปองกันสิทธิของผูไมสูบบุหร่ี

เน่ืองจากผูสูบบุหร่ีไดสรางความอึดอัดรําคาญใหกับผูขางเคียงและที่สําคัญการสูบบุหร่ีนอกจากจะมี

โทษตอผูสูบเองแลว ยังทําใหผู อ่ืนที่อยูในบรรยากาศของการสูบบุหร่ีสูดเอาควันพิษเขาไปดวย           

(ยุวลักษณ ขันอาสา, 2541) 

 

ควันบุหร่ีมือสอง 

ความหมายของควันบุหร่ีมือสอง  

ควันบุหร่ีมือสอง (Secondhand smoke)หรือควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม (Environmental 

tobacco smoke) มีการใชคํานิยามหลายคําที่ถูกมาใชอธิบายชนิดของควันที่ไดกลาวถึงในมาตรา 8 

ของกรอบอนุสัญญาฯขององคการอนามัยโลก เชน “ควันบุหร่ีมือสอง”  “ควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม”

หรือ “ควันบุหร่ีจากผูอ่ืน”  คํานิยามบางคําที่ควรเลี่ยง เชนการที่ไดรับควันแบบถูกกระทํา (Passive 

smoking) การไดรับควันโดยไมสมัครใจ (Involuntary smoking) จากประสบการณในประเทศฝร่ังเศส

พบวา บริษัทบุหร่ีที่ใชขออางน้ีในการกลาววาการไดรับควันบุหร่ีโดยสมัครใจ  เปนเร่ืองที่ยอมรับได  

ควันบุหร่ีมือสอง ซึ่งบางคร้ังควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม ซึ่งบางคร้ังจะเรียกยอๆวา SHS หรือควันบุหร่ี
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ในสิ่งแวดลอม ซึ่งเรียกยอวา ETS เปนคําที่นิยมใชกันมากกวา  ในแนวทางปฏิบัติน้ีจะใชคําวา “ควัน

บุหร่ีมือสอง” (World Health Organization, 1999) 

 ควันบุหร่ีมือสองสามารถนิยามวาเปนควันที่เกิดจากการเผาไหมที่ปลายบุหร่ีหรือยาสูบชนิด

อ่ืนๆซึ่งมักจะเกิดรวมกับควันที่ถูกพนออกมา จากผูสูบบุหร่ี (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการ

ควบคุมยาสูบ , 2552) 

ควันบุหร่ีมือสอง หมายถึง  การไดรับควันบุหร่ี ทั้งจากการสูบเอง และจากบุหร่ีที่คนอ่ืนสูบ 

โดยผลวิจัยลาสุดทั้งของประเทศไทยและตางประเทศไดพิสูจนใหเห็นถึงอันตรายจากการไดรับควัน

บุหร่ีมือสองชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งชี้ถึงคนที่มีความเสี่ยงตออันตรายอยางยิ่งและความเคลื่อนไหวของ

นานาประเทศในการออกมาตรการเพื่อปกปองสุขภาพประชาชนจากควันบุหร่ีมือสอง ซึ่งถือเปน

มลพิษทางอากาศประเภทหน่ึง (อภิญญา  ตันทวีวงศ , 2549)   

ควันบุหร่ีมือสอง เกิดขึ้นจากสองแหลง คือ ควันบุหร่ีที่ผูสูบบุหร่ีพนออกมา และควันบุหร่ีที่

ลอยจากตอนปลายมวนบุหร่ี และทันทีที่บุหร่ีถูกจุดขึ้น การเผาไหมของมวนบุหร่ีจะทําใหเกิดสารเคมี

กวา 4000 ชนิด เปนสารพิษมากกวา 250 ชนิด และกวา 50 ชนิด ที่เปนสารพิษที่วงการแพทยระบุวา

เปนสารกอมะเร็งเมื่อเด็กเล็กที่ไดรับควันบุหร่ีมือสองจะกอใหเกิดความเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจ เชน หลอดลมอักเสบ และปลอดบวม สูงกวาเด็กทั่วไป มีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น 

เกิดการติดเชื้อของหูสวนกลาง ในระยะยาว เด็กที่ไดรับควันบุหร่ีมือสองจะมีพัฒนาการของปอดนอย

กวาเด็กที่ไมไดรับ  ควันบุหร่ี คําวา บุหร่ีมือสอง  ใชเรียกคนที่ไมไดสูบบุหร่ีเอง แตมีโอกาสที่จะ

ไดรับอันตรายจากการสูบของคนอ่ืนๆ เชน ไดรับควันจากคนที่สูบบุหร่ี, หายใจเอาอากาศจากปอดคน

ที่สูบ, อยูในหองเดียวกับคนที่สูบ พื้นฐานทางความคิดน้ีมาจากการที่ผูสูบบุหร่ี หลังจากสูบบุหร่ีเขา

ปอดไปแลว ก็จะพนควันออกมาดวย ทําใหแมผูที่อยูใกลๆจะไมไดสูบเอง แตก็มีโอกาสที่จะสูดเอา

ควันซึ่งมีสารพิษจากบุหร่ีเขาไปดวย เหมือนเปนการทํารายกันทางออมและควันบุหร่ีบางสวนก็จะติด

อยูกับเสื้อผา และ คางอยูในปอดและออกมากับลมหายใจได  

ดังน้ันจึงกลาวสรุปไดวา ควันบุหร่ีมือสอง คือ  การไดรับควันบุหร่ีทั้งจากการสูบเอง และ ที่

ผูอ่ืนสูบทันทีที่บุหร่ีถูกจุดขึ้นการเผาไหมของมวลบุหร่ีทําใหเกิดควันพิษลองลอยในอากาศทําใหแมผู

ที่อยูใกลๆจะไมไดสูบเอง แตก็มีโอกาสที่จะสูดเอาควันซึ่งมีสารพิษจากบุหร่ีเขาไปในรางกาย 

 

ผลกระทบของควันบุหร่ีมือสองตอคนขางเคียง 

การสูบบุหร่ีนอกจากจะมีโทษตอผูสูบเองแลว ยังทําใหผูอ่ืนที่อยูในบรรยากาศของการสูบ

บุหร่ีสูดเอาควันพิษเขาไปดวย ควันบุหร่ีมีสอง ชนิดคือควันสายหลัก (Main stream smoke) หมายถึง

ควันที่ผูสูบดูดเขาไปในปากและควันสายขางเคียง (Side stream smoke) หมายถึง ควันที่ลอยออกจาก

ปลายมวลบุหร่ีที่จุดไว สวนใหญแลวควันที่ลอยอยูทั่วไปมาจากควันสายขางเคียงรอยละ85ของควัน

บุหร่ีซึ่งมีความเขมขนของสารพิษตางๆสูงและจากการวิเคราะหปสสาวะ เลือด นํ้าลาย สามารถพิสูจน
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ไดวาการหายใจเอาควันบุหร่ีเขาไปสําหรบผลกระทบที่จะเกิดกับบุคคลขางเคียงมีดังน้ี (ยุวลักษณ ขัน

อาสา, 2541) 

1. คนทั่วไป 

คนทั่วไป ที่ตองอยูในบรรยากาศที่ผูอ่ืนสูบบุหร่ี ควันบุหร่ีจะทําใหเกิดการเคืองตา  ปวด

ศีรษะ คัดจมูก  นํ้ามูกไหล  โดยเฉพาะผูที่มีอาการหอบหืด  โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือดอักเสบ  ก็จะทํา

ใหมีอาการของโรคเพิ่มขึ้น 

2. คูแตงงานของผูที่สูบบุหร่ี  

มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากวาคูแตงงาน ของผูที่ไมสูบบุหร่ี 2 เทา มีความเสี่ยงที่จะเปน

โรคหัวใจ 3 เทา  และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ป  

3. หญิงมีครรภ 

หญิงมีครรภที่สูบบุหร่ี จะทําใหนํ้าหนักตัวขณะต้ังครรภนอยกวาปกติและมีโอกาสแทงคลอด 

กอนกําหนด  ตกเลือดระหวางคลอดและหลังคลอดมากเปน 2 เทา ของหญิงต้ังครรภที่ไมสูบบุหร่ี  

เกิดภาวะรกเกาะตํ่าและรกลอกตัวกอนกําหนดมากขึ้น เด็กที่คลอดจากมารดาที่สูบบุหร่ี จะมีนํ้าหนัก

และความยาวนอยกวาปกติ พัฒนาการทางดานสมองชากวาปกติ  อาจมีความผิดปกติทางระบบ

ประสาท  และมีโอกาสเปนมะเร็ง สูงกวาลูกที่คลอดจากมารดาที่ไมสูบบุหร่ี (วัลภา บูรณกลัศ และ

คณะ, 2547) 

ผลกระทบของควันบุหร่ีมือสองตอเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ป 

เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป จัดวามีความไวตอการรับเชื้อในระบบทางเดินหายใจมาก  เน่ืองดวย

เหตุผลหลายๆ ประการ  เชน  ภูมิคุมกันยังไมพัฒนาอยางเต็มที่  นํ้าหนักแรกคลอดนอยไป  ไดรับ

นํ้านมแมไมเพียงพอ  ไดรับการฉีดวัคซีนไมครบ และที่สําคัญระบบทางเดินหายใจของเด็กที่มีอายุตํ่า

กวา 5 ป มีความแตกตางกับระบบทางเดินหายใจของผูใหญ  เน่ืองจากเด็กเล็กมีลิ้นใหญเมื่อ

เปรียบเทียบกับชองปากจึงหายใจทางจมูกเปนหลักหลอดลมของเด็กยาวและขนาดเสนผานศูนยกลาง

นอยกวาผูใหญ  มีตอ ในเยื่อบุทางมขับเมือกเดินหายใจมากวาแตกําจัดสิ่งคัดหลั่งไดยากกวาผูใหญ 

หลอดลมใหญซาย-ขวา ทํามุมคอนขางนอยกับแนวด่ิงทําใหสําลักสิ่งแปลกปลอมไดงาย (พรทิพย ศิริ

บูรณพิพัฒนา, 2550)  ในเด็กเล็กที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง กอใหเกิดความเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจ เชน หลอดลมอักเสบและปลอดบวม สูงกวาเด็กทั่วไป มีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น 

เกิดการติดเชื้อของหูสวนกลาง  (เนาวรัตน เจริญคา, 2552) 

จากการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิตและสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีรวมกันศึกษาวิจัยเด็กที่ เขาพักรักษาตัวอยูใน

โรงพยาบาลดวยอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบทางเดินหายใจสวนลางไดแก ปอดอักเสบ 

และหลอดลมฝอยอักเสบและโรคหืด เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางการสัมผัสควันบุหร่ี รวมทั้ง

ปจจัยอ่ืนๆ เชน ปจจัยเกี่ยวกับตัวเด็กเอง พอ แม ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวตอการ
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เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจสวนลางในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ผลการศึกษาวิจัยไดสรุปไวชัดเจนวา 

เด็กที่สูดดมเอาควันบุหร่ีที่ผูอ่ืนสูบไมวาจะเปนการสูบบุหร่ีในบาน หรือสถานที่อ่ืนๆ ทําใหเกิดการ

ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงการกําเริบของโรคหืด ผลที่พบยืนยันวาเด็กไทยที่ใชชีวิตอยูใน

บานที่มีผูสูบบุหร่ีน้ันมีความเสี่ยงตอการไดรับความทุกขทรมานจากการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดิน

หายใจมากกวาเด็กทั่วไป 

เนาวรัตน เจริญคา (2552) ระบุผลการศึกษาในการประชุมบุหร่ีกับสุขภาพแหงชาติ  คร้ังที่ 5 

พบวา การที่สมาชิกในบานสูบบุหร่ีขณะที่อุมเด็ก เลนกับเด็กอยางใกลชิด ปอนอาหาร หรือกินอาหาร

รวมกับเด็ก ทําใหเด็กมีความเสี่ยงตอการปวยดวยโรคทางเดินหายใจสวนลาง 3.8 เทาของเด็กปกติ ยิ่ง

ไปกวาน้ัน การที่เด็กสูดดมควันบุหร่ีขณะอยูนอกบาน เชน เวลาออกไปเลนนอกบาน บานเพื่อนบาน 

สถานรับเลี้ยงเด็ก รานอาหาร หรือในระหวางเดินทางยังมีความเสี่ยงตออาการปวยดวยโรคทางเดิน

หายใจสวนลาง 2.99 เทาของเด็กปกติ 

จากการทบทวนรายงานวิจัยเกี่ยวกับการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองที่ผานมาของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกพบวาการที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ีในบานโดยเฉพาะพอแม  จะสงผลให

อัตราการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปสูงกวาเด็กที่อยูในบาน

ที่ไมมีคนสูบบุหร่ีถึงสองเทา (Tupasi, T.E., et al, 1990) 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytical Study) เพื่อศึกษาการสัมผัสควัน

บุหร่ีมือสองของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และ

ศึกษาความความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานและการเจ็บปวยดวยโรคระบบ

ทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ชุมชนชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พอ แมหรือผูดูแลเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปในชุมชางเผือก     

อ.เมือง จ.นครราชสีมาจํานวน 93 ครัวเรือน ซึ่งชุมชนน้ีเปนชุมชนเมืองประกอบดวยยานรานคา 

รานอาหาร บานเชา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่อยูในความดูแลของสถานบริการโรงพยาบาล

มหาราช นครราชสีมา คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวเครือขายโรงพยาบาลมหาราช   

กลุมตัวอยางคือประชากรทั้งหมด ไดแก พอ แมหรือผูดูแลเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปในชุมชางเผือก   

อ.เมือง จ.นครราชสีมาจํานวน 93 คน  ผูวิจัยใชเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยกําหนดคุณลักษณะของกลุมตัวอยางดังน้ี 

1. เปนผูดูแลเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในบาน 

2. ไมพิการทางกายและจิต ที่ทําใหเปนอุปสรรคตอการสัมภาษณ 

3. เซ็นยินยอมใหความรวมมือในการเขารวมวิจัย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยคร้ังน้ี  คือแบบสัมภาษณการสัมผัส

ควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ประกอบดวย 

           สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของพอ แมหรือผูดูแลเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ไดแก เพศ  อายุ 

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา   ศาสนา  อาชีพ  รายไดแตละเดือน  การเจ็บปวยดวยโรคระบบ

ทางเดินหายใจ (ใชขอมูลจากแฟมประวัติครอบครัวของคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว เครือขาย

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  และใชแบบ

สัมภาษณโดยถามกลุมตัวอยางวาใน 3 เดือนที่ผานมาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปเจ็บปวยดวยโรคเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจหรือไม)  

           สวนที่ 2  แบบสัมภาษณขอมูลการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 

           สวนที่ 3  แบบสัมภาษณพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ซึ่งมี 2 กรณี คือ 
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กรณีผูใหขอมูลสูบบุหร่ี จํานวน 14 ขอ และ กรณีผูใหขอมูลไมสูบบุหร่ี จํานวน 14 ขอ    

           สวนที่ 4  ขอเสนอแนะเปนขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับวิธีการในการทําใหบานเปนสถานที่ 

ปราศจากควันบุหร่ี 

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity)  

คณะผูวิจัยสรางเคร่ืองมือแบบสัมภาษณการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่า

กวา 5 ป เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง มีการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดย

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือไดแกอาจารยผูเชี่ยวชาญดานระเบียบดานวิธีวิจัย  อาจารยผูเชี่ยวชาญ

ดานการพยาบาลจิตเวชและวิจัยดานสารเสพติด  และอาจารยผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลและวิจัยดาน

บุหร่ี หลังจากปรับแกเน้ือหาจะไดนําแบบสัมภาษณไปทดสอบกับพอ แม หรือผูดูแลเด็กอายุตํ่ากวา 5 

ป จํานวน 30 ครัวเรือนในชุมชน 30 กันยา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในแตละ

คนใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 10 นาที มีคําถามขอที่ 11 ยังไมชัดเจนในขอคําถาม ผูวิจัยได

ปรับแกคําถามใหชัดเจนยิ่งขึ้นและนําไปทดสอบใชกับกลุมตัวอยาง สามารถเขาใจในขอคําถามและ

ตอบคําถามไดตรงกับวัตถุประสงคของผูวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูชวยวิจัยที่ผานการอบรมจะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณขอมูลจาก พอ แมหรือผูดูแลเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปในชุมชนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 93 ครัวเรือน โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ผูวิจัยสอบถามขอมูลของชุมชนชางเผือกที่สถานบริการโรงพยาบาลมหาราช 

นครราชสีมา คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวเครือขายโรงพยาบาลมหาราช  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสํารวจบานที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 

1.2 ศึกษาขอมูลจากแฟมประวัติครอบครัวของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปในชุมชนชางเผือก 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วามีจํานวนเด็กที่เจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ

ในระยะ 3 เดือนที่ผานมามีกี่คน 

        2.    ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

2.1 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเดินทางไปยังบานที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปอาศัยอยู เร่ิมตน 

สรางสัมพันธภาพโดยการแนะนําตัวกับกลุมตัวอยาง อธิบายวัตถุประสงคการทําวิจัย ขอความรวมมือ

ในการตอบแบบสัมภาษณและพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยอธิบายใหเขาใจวาการตอบแบบ

สัมภาษณน้ีถือเปนความลับและใชเพื่อประโยชนของการวิจัยเทาน้ัน ซึ่งกลุมตัวอยางมีสิทธิ์ตอบรับ

หรือปฏิเสธในการเขารวมการวิจัยไดตามความตองการ 

2.2 ผูชวยวิจัยทําการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณ  



19 
 

2.3 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสัมภาษณทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลตาม 

วิธีการทางสถิติตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดนํามาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและประมวลผล วิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS (Statistical Package for the Social Science) การวิจัยคร้ังน้ีใช

สถิติเชิงวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธ ของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองกับการเจ็บปวยดวยโรค

ระบบทางเดินหายใจ (Chi-Square Test) และสถิติเชิงพรรณนาในการจําแนกขอมูลลักษณะสวน

บุคคล การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การสูบบุหร่ีโดยรายงานเปนรอยละ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การศึกษาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ชุมชนชางเผือก อําเภอ

เมือง  จังหวัดนครราชสีมา มีกลุมตัวอยางยินดีเขารวมโครงการวิจัยจํานวน 80 คน จากทั้งหมด  93 

คน คิดเปนรอยละ 86.02 (Response rate) ผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ และ สถานภาพ (N=80) 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน(N = 80) รอยละ 

เพศ   

       ชาย 26 3.50 

       หญิง 54 67.50 

อายุ(ป)   

       18-21 1 1.25 

       22-40 42 52.50 

       41-60 28 35.00 

       มากกวา 60 9 11.25 

       (คาเฉลี่ย=41.54 , S.D.= 1.21)   

สถานภาพสมรส  

       โสด 7 8.80 

       คู 70 87.50 

       หมาย 2 2.50 

       แยก/หยา 1 1.20 
 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 54 คน (รอยละ 

67.50) โดยมีอายุอยูระหวาง 22-40 ป จํานวน 42 คน (รอยละ 52.50) สถานภาพสมรสคู จํานวน 70 

คน (รอยละ 87.50) 
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ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ และรายได  

      (N=80)  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = 80) รอยละ 

ระดับการศึกษา     

       ประถมศึกษา 41 51.25 

       มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.                        17 21.25 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย                             13 16.25 

       ปวส./อนุปริญญา                                      2 2.50 

       ปริญญาตรี                                               7 8.75 

ศาสนา   

       พุทธ 78 97.50 

       อิสลาม 2 2.50 

อาชีพ   

       เกษตรกรรม 4 5.00 

       คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 25 31.20 

       รับจางทั่วไป 27 33.80 

       รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 8.80 

       ไมไดประกอบอาชีพ 16 20.00 

       นักเรียน/นักศึกษา 1 1.20 

รายได   

       นอยกวา 5,000 21 26.25 

       5,000-10,000 39 48.75 

       10,001-20,000 15 18.75 

       20,001-30,000 0 0 

       30,001-40,000                                           2 2.50 

       มากกวา 40,000  3 3.75 

       (คาเฉลี่ย=9,930.75 , S.D.= 1.126)   

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูระดับชั้น

ประถมศึกษาจํานวน 41 ราย (รอยละ 51.25) โดยนับถือศาสนาพุทธจํานวน 78 ราย (รอยละ 97.50) 

ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 27 ราย (รอยละ 33.80) และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 

บาท จํานวน 39 ราย (รอยละ 48.75) 
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สวนท่ี 2 ขอมูลการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 

ตารางท่ี 3 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูในบาน จํานวนเด็ก

อายุตํ่ากวา 5 ปที่อาศัยอยูในบาน ในสามเดือนที่ผานมาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เจ็บปวยดวยโรคเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจ ผูที่สูบบุหร่ีในบาน และจํานวนผูสูบบุหร่ีในบาน (N=80) 

   

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ 

จํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยูในบาน(คน)   

       1-3  คน 17 21.25 

       4-6  คน 51 63.75 

       7-9 คน 11 13.75 

       มากกวา 9                                              1 1.25 

       (คาเฉลี่ย = 5 , S.D.=0.634)   

จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 5 ปท่ีอาศัยอยูในบาน (คน) 

       1 71 88.75 

       2 6 7.50 

       มากกวา 2         3 3.75 

ในสามเดือนท่ีผานมาเด็กอายุต่ํากวา 5 ป เจ็บปวยดวยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

 ใช       49 61.25 

       หวัด 45 91.84 

       ภูมิแพ 4 8.16 

ไมใช 31 38.75 

ผูท่ีสูบบุหร่ีในบาน   

        มี 70 87.50 

       ไมมี 10 12.50 

จํานวนผูสูบบุหร่ีในบาน ( คน) (N=70) 

       1 61 87.14 

       2 9 12.86 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิก 4-6 

คน (รอยละ 63.75) โดยมีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ครอบครัวละ 1 คน (รอยละ 88.75) สวนใหญกลุม

ตัวอยางรายงานวามีผูสูบบุหร่ีในครอบครัว (รอยละ 87.50) โดยครอบครัวเหลาน้ันสวนใหญมีจํานวน

ผูสูบเพียงคนเดียว (รอยละ 87.14) และในระยะสามเดือนที่ผานมาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในครอบครัวมี
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การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 49 คน (รอยละ 61.25) โดยในจํานวนน้ีเปนหวัด

มากที่สุด จํานวน 45 คน   

 

ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลที่สูบบุหร่ีในบาน ปริมาณบุหร่ีที่สูบใน

แตละวัน บริเวณที่คนในบานสูบบุหร่ี (N=70) 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

บุคคลท่ีสูบบุหร่ีในบาน   

       พอ 39 55.71 

       แม 2 2.86 

       ตา 14 20.00 

       ปู 5 7.14 

       ญาติ 10 14.29 

ปริมาณบุหร่ีท่ีสูบในแตละวัน  

       นอยกวาหรือเทากับ  5                                20 28.57 

        6-10  มวน 32 45.71 

       11-15  มวน 4 5.00 

       16-20  มวน  9 12.86 

       มากกวา 20 มวน                                5 7.15 

       (คาเฉลี่ย= 10.73 , S.D.= 1.354)   

บริเวณท่ีคนในบานสูบบุหร่ี  

       สูบในบาน 33 47.14 

       สูบนอกบาน 19 27.14 

       ในและนอกบาน 18 25.72 

    

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวาสวนใหญบุคคลที่สูบบุหร่ีในครอบครัวคือ พอ (รอยละ 55.71) 

ซึ่งสูบวันละ 6-10 มวน (รอยละ 45.71) เฉลี่ยวันละ 11 มวน สวนใหญสูบบุหร่ีภายในบานจํานวน 33 

คน (รอยละ 47.14) สูบภายนอกบานเพียง 19 คน (รอยละ 27.14) 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาที่บุคคลในบานสูบบุหร่ี ระยะเวลาที่มี

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป อยูในบาน และขณะที่บุคคลในบานสูบบุหร่ีมีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปอาศัยอยู (N=70) 

 

         ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ชวงเวลาท่ีบุคคลในบานสูบบุหร่ี    

       08.00-16.00 น.  20 28.57 

       16.00-24.00  23 32.86 

       24.00-08.00 น.                                        2 2.86 

       08.00-16.00 น.และ 16.00-24.00 น.         22 31.42 

       16.00 -24.00 น. และ 24.00-08.00 น.        1 1.43 

       08.00-16.00 น. , 16.00-24.00 น. และ 24.00-08.00 น.          2 2.86 

ระยะเวลาท่ีมีเด็กอายุต่ํากวา 5 ป อยูในบาน (ชั่วโมง)    

       1-6 2 2.86 

       7-12      14 20.00 

       13-18                                                         23 32.86 

       19-24                                                             31 44.28 

       (คาเฉลี่ย= 17.39 , S.D.= 1.328)   

ขณะท่ีบุคคลในบานสูบบุหร่ีมีเด็กอายุต่ํากวา 5 ปอาศัยอยู    

        มี                                                                  49 70.00 

       ไมมี 21 30.00 

  

 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่บุคคลในบานสูบบุหร่ีสวนใหญ คือ ชวงเวลา 16.00-

24.00 (รอยละ 32.86) ซึ่งเปนเวลาหลังจากกลับจากที่ทํางาน โดยเปนเวลาเดียวกันกับที่มีเด็กอายุตํ่า

กวา 5 ปอาศัยอยูในบาน กลุมตัวอยางจํานวน 49 คนจึงไดรายงานวาขณะที่บุคคลในบานสูบบุหร่ีมี

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ปอาศัยอยูดวย (รอยละ 70) 
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สวนท่ี 3  ขอมูลพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

                (กรณีผูใหขอมูลสูบบุหร่ี) (N=19) 

 

ขอความ 

ใช   

(รอยละ) 

ไมใช 

(รอยละ) 

1. คุณหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบาน 78.95 21.05 

2. คุณหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบริเวณที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป               78.95 21.05 

3. คุณหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบริเวณที่ทํางาน                                   63.16 36.84 

4. สมาชิกในครอบครัวเคยขอใหคุณเลิกสูบบุหร่ี                                    100 0 

5. คุณสูบบุหร่ีในบริเวณที่กําหนดไวในบาน                                            57.89 42.11 

6. คุณสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ เชน โรงพยาบาลโรงเรียน  

หางสรรพสินคา รถยนตโดยสาร สถานีขนสง สุขา ตูโทรศัพทฯลฯ  26.32 73.68 

7.เมื่อคุณหรือสมาชิกในครอบครัวไมสบาย คุณหยุดสูบบุหร่ีในชวง

น้ัน 42.11 57.89 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวาผูสูบบุหร่ีรายงานวาตนเองมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี

ในทางที่เหมาะสมคือ หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบาน (รอยละ 78.95) หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบริเวณที่

มีเด็กตํ่ากวา 5 ป (รอยละ 78.95) ไมสูบบุหร่ีในที่ทํางาน (รอยละ 63.16) และไมสูบในสถานที่

สาธารณะ (รอยละ 73.68) ทั้งน้ีทุกคนเคยมีสมาชิกในครอบครัวขอใหเลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 100)  
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ตารางท่ี 7 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  

                (กรณีผูใหขอมูลสูบบุหร่ี) (N=19) 

 

ขอความ 

ใช 

(รอยละ) 

ไมใช 

(รอยละ) 

1. คุณคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ี 78.95 21.05 

2. คุณคิดวาบานเปนสถานที่ที่หามสูบบุหร่ี 57.79 42.11 

3.คุณคิดวาควันบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 97.74 5.26 

4.คุณคิดวาการเลิกสูบบุหร่ีสงผลดีตอคนในครอบครัว 97.74 5.26 

5. บุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน 89.47 10.53 

6. คุณเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง เชน ดิสโก บารผับ 

ไนตคลับ คาราโอเกะ 89.47 10.53 

7. คุณเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในตัวตึกและอาคารที่เปนสถานที่

สาธารณะ 89.47 10.53 

 

 จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นผูสูบบุหร่ีมีความคิดเห็นสวนใหญถูกตองคือ ควันบุหร่ีมี

ผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป (รอยละ 97.74) และการเลิกสูบบุหร่ีสงผลดีตอคนใน

ครอบครัว (รอยละ 97.74)  เห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะและสถานบันเทิง (รอยละ 

89.47) แตยังมีกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเกือบคร่ึงหน่ึง (รอยละ 42.11) ไมคิดวาบานเปนสถานที่ที่หาม

สูบบุหร่ี 
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ตารางท่ี 8 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

                  (กรณีผูใหขอมูลไมสูบบุหร่ี) (N=51)       

           

ขอความ 

ใช 

(รอยละ) 

ไมใช 

(รอยละ) 

1. คุณเคยขอใหผูที่สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีในบาน 76.47 23.33 

2.คุณเคยบอกใหผูที่สูบบุหร่ีเลือกบริเวณใดบริเวณหน่ึง 76.47 23.33 

ในบานสําหรับสูบบุหร่ี   

3. คุณเคยขอใหผูที่สูบบุหร่ีหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี 80.40 19.60 

ในที่ที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป   

4. คุณเคยขอใหสมาชิกในครอบครัวเลิกสูบบุหร่ี 86.27 13.73 

5. คุณเคยบอกใหสมาชิกในครอบครัวงดการสูบบุหร่ี 76.47 23.33 

  ในสถานที่สาธารณะ เชนโรงพยาบาล โรงเรียน หางสรรพสินคา    

   รถยนตโดยสาร สถานีขนสง สุขา ตูโทรศัพท ฯลฯ   

6. คุณไมสุขสบายหรืออึดอัดเมื่ออยูใกลกับบุคคลที่สูบบุหร่ี 100 0 

7. คุณหลีกเลี่ยงการอยูใกลกับบุคคลที่สูบบุหร่ี 92.16 7.84 

  

จากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวาผูไมสูบบุหร่ีไมสุขสบายหรืออึดอัดเมื่ออยูใกลกับบุคคลที่สูบ

บุหร่ี (รอยละ100) หลีกเลี่ยงที่จะอยูใกลกับผูสูบบุหร่ี (รอยละ 92.16) เคยขอใหสมาชิกในครอบครัว

เลิกบุหร่ี (รอยละ 86.72) เคยขอใหหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในที่ที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป (รอยละ 80.40)  
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ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

 (กรณีผูไมสูบบุหร่ี) (N=51) 

 

ขอความ 

ใช  

(รอยละ) 

ไมใช

(รอยละ) 

1. คุณคิดวาควันบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป           100 0 

2. คุณคิดวาการลดอันตรายของควันบุหร่ีมือสองในเด็กไดผลดีที่สุดเมื่อคนใน

บานเลิกสูบบุหร่ี 98.04 1.96 

3. คุณคิดวาทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับอากาศบริสุทธิ์ปราศจากควันบุหร่ีมือสอง 96.08 3.92 

4. คุณคิดวาครอบครัวที่มีสุขภาพดีคือครอบครัวที่ปราศจากควันบุหร่ีมือสอง 94.12 5.88 

5. คุณคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน   100 0 

6. กฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงมีประโยชนตอผูไมสูบ   92.16 7.84 

7. คุณเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในตัวตึก และอาคารที่เปนสถานที่

สาธารณะ  98.04 1.96 

 

จากตารางท่ี 9 พบวาผูที่ไมสูบบุหร่ีมีความคิดเห็นวาการสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ไมดีทําให

สิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน (รอยละ 100) ควันบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอายุตํ่ากวา 5 

ป (รอยละ 100) คิดวาหากคนในบานเลิกสูบบุหร่ีจะลดอันตรายของควันบุหร่ีมือสองไดดีที่สุด (รอย

ละ 98.04) และเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ(รอยละ 98.04) 

 

ตารางท่ี 10  ความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองกับการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดิน

หายใจ ในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป (Chi-Square Test) (N=80) 

     

การเ จ็บปวยดวย

โรคระบบทางเดิน

หายใจ 

การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง 

รอยละ (จํานวน) 

X2 P-value 

 ไมมีผูสูบบุหร่ี สูบขณะมีเด็ก สูบขณะไมมีเด็ก   

ใช 

ไมใช 

1.2 (1) 

11.2 (9) 

47.5 (38) 

13.8 (11) 

12.5 (10) 

13.8 (11) 

.48 .00* 

 

    *  p ‹ .01 



29 
 

จากตารางท่ี 10   แสดงใหเห็นวาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองมีความสัมพันธกับการเจ็บปวย

ดวยโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอเสนอแนะ  

 

ขอมูลท่ัวไป 

จํานวน                       

(n=70)(%) 

จํานวน

(n=43)(%) 

1. บอกใหคนในบานเลิกสูบบุหร่ี  24(34.28) 24(55.81) 

2.ขอรองใหไปสูบไกลๆแยกเปนสัดสวน 9(12.86) 9(20.93) 

3. ขึ้นอยูกับจิตสํานึกของแตละบุคคล   4(5.72) 4(9.30) 

4.ใหเลิกการผลิตบุหร่ีและเลิกขายบุหร่ี   2(2.86) 2(4.65) 

5.หลีกเลี่ยงกับการอยูใกลคนที่สูบบุหร่ี   2(2.86) 2(4.65) 

6.ใหมีการกําหนดบทลงโทษอยางเด็ดขาด กับผูที่สูบบุหร่ี                               

ในสถานที่หามสูบบุหร่ี  1(1.43) 1(2.33) 

7.ไมสูบบุหร่ีใหเปนตัวอยางที่ไมดีกับลูกหลาน     1(1.43) 1(2.33) 

8. ไมใหขอเสนอแนะ 27(38.56) 0 

 

จากตารางท่ี 11 แสดงใหเห็นขอเสนอแนะวิธีการที่จะทําใหบานเปนสถานที่ปราศจากควัน

บุหร่ี สวนใหญมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบอกใหคนในบานเลิกสูบบุหร่ี จํานวน 24 คน คิดเปนรอย

ละ 34.28 ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาในกลุมของผูใหขอเสนอแนะ (n = 43) มีผูบอกใหคนในบานเลิกสูบบุหร่ี 

คิดเปนรอยละ 55.81 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

                จากการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytical Study) เพื่อศึกษาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง

ของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และศึกษาความ

ความสัมพันธของการสมัผัสควันบุหร่ีมือสองในบานและการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ

ของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ชุมชนชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยขอสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาขนาดของปญหาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ของชุมชน 

ชางเผือก อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชุมชนชางเผือก    

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานและการเจ็บปวยดวยโรค 

ระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป    
            โดยผูวิจัยไดมีการสํารวจทั้งหมด 4 สวนไดแก สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของบิดามารดาหรือผูดูแล

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป สวนที่ 2 ขอมูลการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป สวนที่ 3 

ขอมูลพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี และ สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ มีผลสรุปการวิจัย

ดังตอไปน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 80 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (67.5%) อายุอยูระหวาง 22-40 ป         

(52.5%)  สถานภาพสมรสคู (87.5%) เปนกลุมประชากรระดับลางที่มีระดับการศึกษาอยูระดับชั้น

ประถมศึกษา (51.25%) ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป (33.8%) และมีรายไดตอเดือนนอยอยูระหวาง 

5,000-10,000 บาท (48.75%)  

 

สวนท่ี 2 ขอมูลการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 

 จากการสํารวจชุมชนชางเผือกพบวาแตละครัวเรือนมีผูสูบบุหร่ีอยางนอยหน่ึงคนสูงถึงรอย

ละ 88.50 โดยบุคคลที่สูบบุหร่ีในบานมากที่สุดคือ พอ (55.71%) ปริมาณบุหร่ีที่สูบในแตละวันเฉลี่ย 

11 มวน สวนใหญสูบบุหร่ีภายในบาน (47.14%) และที่สําคัญสวนใหญของคนที่สูบบุหร่ี (70%) สูบ
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ขณะมีเด็กอยูดวย นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังรายงานวาในสามเดือนที่ผานมาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ใน

บานเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจรอยละ 61.25 โดยเปนหวัดมากที่สุด รองลงมาคือภูมิแพ 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ซึ่งมี 2 กรณี คือ กรณีผูใหขอมูลสูบ

บุหร่ี จํานวน 14 ขอ และ กรณีผูใหขอมูลไมสูบบุหร่ี  จํานวน 14 ขอ 

            ผูสูบบุหร่ีสวนใหญ ( 97.74%) ทราบวาการสูบบุหร่ีขณะเด็กอยูดวย ไมเปนผลดีกับสุขภาพ

เด็ก และคนในครอบครัว แตในความเปนจริงยังคงสูบขณะเด็กอยูดวย (70%) ทุกคนเคยไดรับการ

ขอใหเลิกสูบบุหร่ีจากบุคคลในครอบครัว สวนผูใหขอมูลที่ไมสูบบุหร่ีทุกคนเห็นตรงกันวาไมสุข

สบายหรืออึดอัดเมื่ออยูใกลกับบุคคลที่สูบบุหร่ี  การสูบบุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน 

และคิดวาควันบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของเด็ก 

 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ  

            จากการขอคําถามปลายเปด กลุมตัวอยางเสนอวิธีการทําใหบานเปนสถานที่ปราศจากควัน

บุหร่ี ไดแก  การบอกใหคนในบานเลิกสูบบุหร่ี(55.81%) ขอรองใหผูสูบบุหร่ีไปสูบไกลๆ (20.93%) 

ขึ้นอยูกับจิตสํานึกของแตละบุคคล (9.30%) ใหเลิกการผลิตบุหร่ีและเลิกขายบุหร่ี (4.65%) หลีกเลี่ยง

การอยูใกลกับบุคคลที่สูบบุหร่ี (4.65%) ใหมีการกําหนดบทลงโทษอยางเด็ดขาดกับผูที่สูบบุหร่ีใน

สถานที่หามสูบ (2.33%) และไมสูบบุหร่ีใหเปนตัวอยางที่ไมดีกับลูกหลาน (2.33%)  

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานและการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดิน

หายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ชุมชนชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดแยกอภิปราย

ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 เพื่อศึกษาขนาดของปญหาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็ก

อายุตํ่ากวา 5 ป ของชุมชนชางเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 จํานวนกลุมตัวอยาง 80 ครัวเรือน เมื่อจําแนกออกเปน เพศหญิง เพศชาย กลุมตัวอยางที่เปน

เพศชายมีจํานวนทั้งสิ้น 26 คน เพศหญิง 54 คน ผูที่สูบบุหร่ีในครัวเรือนสวนใหญคือพอ (55.71%) ซึ่ง

เปนเพศ ชาย  สอดคลองกับผลการวิจัยของทัศนา บุญทอง (2550) ที่กลาวไววา บุหร่ีเปนสิ่งที่ยอมรับ

ในสังคมเพศชายมากกวาเพศหญิงรวมทั้งแสดงถึงความเจริญเติบโตเปนผูใหญ ความเทห ความกลา
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หาญ เมื่อพิจารณาถึงกลุมอายุพบวาผูใหญตอนตนชวงอายุ 22-40 ป มีจํานวนผูสูบบุหร่ีมากที่สุดคิด

เปนรอยละ 52.5 ซึ่งเปนวัยทํางาน ที่มีปจจัยในการซื้อหาบุหร่ีมาสูบสอดคลองสถานการณการสูบ

บุหร่ีของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีผูสูบชวงวัยทํางานสูงสุดรอยละ 22.30 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2549)   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกลุมวัยทํางานมีสัดสวนการสูบบุหร่ีมากกวาชวงอายุอ่ืน เพราะมีรายได

เปนของ ตนเองสามารถนําไป ซื้อบุหร่ีเพื่อนํามาบริโภคได (ทัศนา บุญทอง, 2550)  ระดับการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจาง และมี

รายไดเฉลี่ย 9,930.75 บาท ซึ่งเปนลักษณะทั่วไป ที่เห็นไดในชุมชนแออัดในเมือง สวนผูที่สูบบุหร่ี

ประกอบอาชีพรับจางและมีรายไดนอย เน่ืองจากประชากรกลุมน้ีเปนกลุมเปนกลุมที่ใชแรงงาน ขาด

ความรู ขาดโอกาสทางสังคมประกอบกับเปนกลุมประชากรที่ตองทํางานหนัก เหน่ือย และ เครียด 

การสูบบุหร่ีจึงเปนทางออกที่ใชในการคลายเครียดได (ทัศนา  บุญทอง , 2552)  

 

ขอมูลการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป                                                                                                                                                                                                                                     

 จากผลการวิจัยพบวาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป อาศัยอยูในบานที่มีผูสูบบุหร่ี (87.5%) และผูที่สูบ

บุหร่ีสวนมาก คือ พอ (55 .71%) ปริมาณที่สูบมากที่สุด คือ 6-10 มวน หรือคร่ึงซอง (45.71%) เฉลี่ย

วันละ 11 มวน สวนใหญสูบบุหร่ีในบาน (47.14%) โดยสูบในชวงเวลา 16-24  น. (32.86%) ซึ่งเปน

ชวงเวลาหลังเลิกงานที่สมาชิกในบานอยูครบทุกคน โดยเฉพาะเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ซึ่งอยูในบาน

คอนขางยาวนานเฉลี่ย 17.39 ชั่วโมงตอวัน ทั้งน้ีกลุมตัวอยางไดรายงานวาขณะที่บุคคลในบานสูบ

บุหร่ีมีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปอาศัยอยูดวย ถึงรอยละ 70 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาเด็กและสมาชิก

ในครัวเรือนมีการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองคอนขางมาก สอดคลองกับการวิจัยของ ภาสกร  รัตนเดช

สกุล อดิสร  วัฒนวงษสิงห จันทรจารึก  รัตนเดชสกุล และปยะลักษณ  ภักดีสมัย (2551) ที่พบวา

ประชาชนในเขตอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ดมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีขณะอยูรวมกับสมาชิก

ภายในบานของผูสูบบุหร่ีประจํารอยละ 67.3 ทําใหทราบวาผูสูบบุหร่ียังไมตระหนักถึงพิษภัยของ

ควันบุหร่ีมือสองที่จะมีตอบุคคลใกลเคียงโดยเฉพาะกับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีโอกาสสัมผัส

ควันบุหร่ีมากที่สุดแมจะมีการรณรงคอยางตอเน่ือง 

 

วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบ 

บุหร่ีของชุมชนชางเผือก  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

 

พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมสูบบุหร่ี (สําหรับผูสูบบุหร่ี) 

 ผูสูบบุหร่ีทุกคนจากกลุมตัวอยาง (100%) เคยไดรับการขอใหเลิกสูบบุหร่ีจากบุคคลใน

ครอบครัว และทราบถึงอันตรายที่เกิดจากบุหร่ี(98.04%) แตผูสูบบุหร่ีทุกคนยังไมสามารถเลิกสูบ
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บุหร่ีไดสําเร็จ เน่ืองจากผูสูบบุหร่ีอยูในขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะชั่งใจหรือระยะ

ไตรตรองหรือระยะเร่ิมคิด เปนขั้นตอนที่บุคคลเร่ิมพิจารณา เพื่อจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจริงจัง

ภายใน 6 เดือน แตยังไมมีขอตกลงใจวาจะทําในระยะน้ี บุคคลเร่ิมพิจารณาขอดี ขอเสียของการปฏิบัติ

พฤติกรรมใหม (สุนิดา ปรีชาวงษ, 2548) สอดคลองกับงานวิจัยของทัศนา บุญทอง (2550) ที่กลาวไว

วาผูที่ไมสามารถเลิกบุหร่ี เน่ืองจากความรูสึกเครียด หงุดหงิด และจิตใจไมเขมแข็งพอ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของผูใหขอมูลที่สูบบุหร่ีสวนใหญรูวาโทษหรือพิษภัยของ

บุหร่ีเปนอยางไร เชน ควันบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป (97.74%) และการเลิก

สูบบุหร่ีสงผลดีตอคนในครอบครัว (97.74%) บุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน(89.47%) 

แตผูสูบบุหร่ียังไมสามารถเลิกบุหร่ีไดเน่ืองจากบุคคลเหลาน้ียังขาดความตระหนักหรือขาดแรงจูงใจ

ในการที่จะเลิกบุหร่ี  นอกจากน้ีกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ียังเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถาน

บันเทิง ตัวตึกและอาคารที่เปนสาธารณะ (89.47%) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยการรับรู การปฏิบัติ

ตาม และการปกปองสิทธิของตนเองจากการไดรับควันบุหร่ีมือสองของ ศรัณญา  เบญจกุล มณฑา  

เกงการพานิช อุทัยวรรณ  เจริญสุข และสุนีย  สวางศรี (2551) พบวาประชาชนรับรูกฎหมายการจัด

เขตปลอดบุหร่ีในสถานที่ที่กําหนดเปนเขตปลอดบุหร่ี 100% ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 คอนขางดีโดยมีการรับรูวาสถานที่ปลอดบุหร่ีใน 3 ลําดับแรกคือ 

หองสมุด ยานพาหนะ และสถานพยาบาลที่ไมรับผูปวยไวคางคืนรอยละ 88.49, 84.39 และ 79.82 

ตามลําดับ 

ผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสังเกตคือ ผูสูบบุหร่ีรายงานวาตนเองมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบ

บุหร่ีในทางที่ถูกตองเหมาะสมคือ หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบาน (78.95%) หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีใน

บริเวณที่มีเด็กตํ่ากวา 5 ป (78.95%) แตขณะเดียวกันผูใหสัมภาษณซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิงที่ไมสูบ

บุหร่ีรายงานวามีผูสูบบุหร่ีสูบขณะที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปอยูดวยถึงรอยละ 70 แสดงใหเห็นวาขอมูล

ของผูสูบบุหร่ีไมตรงกับผูที่ไมสูบบุหร่ีในการรายงานถึงสถานการณในครัวเรือน เหตุที่เปนเชนน้ี

นาจะเปนเพราะผูสูบบุหร่ีไมอยากบอกขอมูลที่เปนจริงซึ่งกระทบตอภาพพจนของตนวามีพฤติกรรม

ที่ไมเหมาะสมในการที่ไมปองกันใหเด็กในครัวเรือนสัมผัสกับควันบุหร่ีมือสอง ผูวิจัยจึงควรมีการ

เก็บขอมูลแบบสังเกตแบบมีสวนรวมในพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 

พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมสูบบุหร่ี (สําหรับผูไมสูบบุหร่ี) 

ผูใหขอมูลที่ไมสูบบุหร่ีทุกคนรูสึกไมสุขสบายหรืออึดอัดเมื่ออยูใกลกับบุคคลที่สูบบุหร่ี ทุก

คนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีตรงกันวาการสูบบุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน 

และคิดวาควันบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ซึ่งเปนความรูหรือความคิดเห็นที่

ถูกตองสอดคลองกับการศึกษาที่พบวาประชาชนมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีวาเปนสิ่งที่สังคมไม
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ยอมรับจะเห็นไดจากคนสวนใหญรูสึกอึดอัดเมื่ออยูใกลกับบุคคลที่สูบบุหร่ีและคิดวาการสูบบุหร่ี

สิ้นเปลืองคาใชจาย (อฐิกา แกวปลั่งและคณะ, 2551)     

วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบาน 

และการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป    
 
จากผลการศึกษาพบวาในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมามีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปเจ็บปวยดวยโรค

ระบบทางเดินหายใจ (61.25%) โรคที่พบมากที่สุดในการเจ็บปวยระบบทางเดินหายใจคือ โรคหวัด ร

(91.84%) รองลงมาคือโรคภูมิแพ (8.16%) ทั้งน้ีอธิบายไดวาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เปนบุคคลที่มีความไว

ตอการรับเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากกวากลุมอายุอ่ืนๆ   ทั้งยังเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเพราะ

รางกายยังออนแอ ภูมิคุมกันโรคตํ่า และที่สําคัญระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มีความ

แตกตางกับระบบหายใจของผูใหญ เน่ืองจากเด็กเล็กมีลิ้นใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับชองปากเด็กจึง

หายใจทางจมูกเปนหลัก หลอดลมของเด็กยาว และขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาผูใหญ มีตอม

เมือกในเยื่อบุทางเดินหายใจมากกวา แตกําจัดสิ่งคัดหลั่งไดยากกวาผูใหญ ทอหลอดลมดานซายและ

ดานขวา  ทํามุมคอนขางนอยกับแนวด่ิงทําใหสําลักสิ่งแปลกปลอมไดงาย (พรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา, 

2550)  

จากการทดสอบความสัมพันธของการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบาน และการเจ็บปวยดวย

โรคระบบทางเดินหายใจ (Chi-Square Test) พบวาเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปที่ปวยดวยโรคระบบทางเดิน

หายใจจะมีความสัมพันธกับการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (X2 = .48, p ‹ .01) 

สอดคลองกับการศึกษาของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ป 2550 ที่พบวามีประชากรที่เปนเด็ก

อายุตํ่ากวา 5 ป ไดรับควันบุหร่ีมือสองมากถึง 5.61 ลานคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่อาศัยใน

ครัวเรือนที่ไมมีการสูบบุหร่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ดวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีจํานวน

นอยกวาเด็กที่อยูในครัวเรือนที่มีคนสูบบุหร่ี  

สอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน เจริญคา (2552) ที่พบวา ขณะน้ีเด็กทั่วโลกรวมทั้ง

เด็กไทยกําลังประสบปญหาสุขภาพจากการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองที่บาน  ในเด็กเล็กที่ไดรับควัน

บุหร่ีมือสอง กอใหเกิดความเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เชน หลอดลมอักเสบและปลอด

บวม สูงกวาเด็กทั่วไป มีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น เกิดการติดเชื้อของหูสวนกลาง โดยการที่สมาชิก

ในบานสูบบุหร่ีขณะที่อุมเด็ก เลนกับเด็กอยางใกลชิด ปอนอาหาร หรือกินอาหารรวมกับเด็ก ทําให

เด็กมีความเสี่ยงตอการปวยดวยโรคทางเดินหายใจสวนลาง 3.8 เทาของเด็กปกติ ยิ่งไปกวาน้ัน การที่

เด็กสูดดมควันบุหร่ีขณะอยูนอกบาน เชน เวลาออกไปเลนนอกบาน บานเพื่อนบาน สถานรับเลี้ยงเด็ก 

รานอาหาร หรือในระหวางเดินทางยังมีความเสี่ยงตออาการปวยดวยโรคทางเดินหายใจสวนลาง 2.99 

เทาของเด็กปกติ รวมทั้งจากการทบทวนรายงานวิจัยเกี่ยวกับการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองที่ผานมาของ
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ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกพบวาการที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ีในบานโดยเฉพาะพอแม  

จะสงผลใหอัตราการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปสูงกวาเด็ก

ที่อยูในบานที่ไมมีคนสูบบุหร่ีถึงสองเทา (Tupasi, T.E., et al, 1990) ดังน้ันการสงเสริมปองกันไมให

เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป สัมผัสกับควันบุหร่ีมือสองจึงอาจมีผลใหเด็กเหลาน้ันเปนโรคระบบทางเดินหายใจ

นอยลงได 

 
ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ชุมชนชางเผือก 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 80 ครัวเรือน พบวา สวนใหญเด็กอาศัยอยูในบานที่มีผูสูบ

บุหร่ี รอยละ 87.5 โดยขณะที่บุคคลในบานสูบบุหร่ีจะมีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปอาศัยอยูดวย ถึงรอยละ 70 

และการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปมีความสัมพันธกับการเจ็บปวยดวยโรคระบบ

ทางเดินหายใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (X2 = .48, p ‹ .01) ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 

ดานการปฏิบัติการพยาบาล 

              1. พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแลชุมชนชางเผือกควรจัดทําโครงการ

ครอบครัวปลอดควันบุหร่ีเพื่อลดการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในบานเพื่อนําไปสูการปองกันการเกิด

การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป  

              2. บุคลากรทางสุขภาพควรคํานึงถึงกลวิธีในการสงเสริมใหผูสูบบุหร่ีในครอบครัว

โดยเฉพาะพอตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญในการปองกันไมใหเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มีการสัมผัสควัน

บุหร่ีมือสอง 

  

ดานการวิจัย 

 1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กในครอบครัวและ

ชุมชน 

 2. ศึกษาวิจัยผลของการรณรงคโครงการครอบครัวปลอดควันบุหร่ีมือสองเพื่อปองกันการ

เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก 

 3. ศึกษาปญหาหรืออุปสรรคในการปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเด็กในบานหรือ 

ชุมชนโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 4. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนในชุมชนเมือง เชน การสังเกตแบบ

มีสวนรวม การสนทนากลุม เปนตน 
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เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

แบบสัมภาษณ 

งานวิจัย เร่ือง การสัมผัสสูดดมควันบุหร่ีมือสองในบานของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป  
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2. อายุ…...ป  

3. สถานภาพสมรส          

            โสด                       คู  

           หมาย                               แยก/หยา 

4. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา               มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต น / ป ว ช .         มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย               

ปวส./อนุปริญญา                       ปริญญาตรี                                                   สูงกวาปริญญาตรี         

กําลังศึกษาอยูชั้น……….         อ่ืนๆโปรดระบุ………. 

5. ศาสนา 

 พุทธ    คริสต    อิสลาม                 อ่ืนๆ..................... 

6. อาชีพ 

เกษตรกรรม              คาขาย/ธุรกิจสวนตัว       รับจางทั่วไป        

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           ไมไดประกอบอาชีพ                  นักเรียน/นักศึกษา 

อ่ืนๆโปรดระบุ……….. 

7. รายไดของครอบครัว……………บาท/เดือน                     

8. จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูในบาน…….คน 

9. ในบานมีเด็กอายุตํ่ากวา 5  ป จํานวนกี่คน……คน 

    ไดแกอายุเทาใดบาง  1.อาย…ุ…ป …...เดือน เพศ …… 

                                          2.อายุ……ป …...เดือน เพศ …… 

                                          3.อายุ……ป …...เดือน เพศ …… 

 



10.ใน 3 เดือนที่ผานมาเด็กอายุตํ่ากวา5ป เจ็บปวยดวยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

(โรคหวัด,ภูมิแพ,คออักเสบ,ทอนซิลอักเสบ,หอบหืด,หลอดลมฝอยอักเสบ,ปอดบวม)หรือไม 

ใช(ระบุ)............................     ไมใช 

11. ในบานของคุณมีคนสูบบุหร่ีหรือไม 

  มี     ไมมี 

12. ผูสูบบุหร่ีในครอบครัวน้ีมีใครบางและในแตละวันสูบปริมาณเทาใด(ตอบไดมากกวา1ขอ) 

บิดา สูบจํานวน......มวน/วัน        มารดา สูบจํานวน......มวน/วัน          

ปู     สูบจํานวน......มวน/วัน             ยา       สูบจํานวน......มวน/วัน      

ตา    สูบจํานวน......มวน/วัน                ยาย     สูบจํานวน......มวน/วัน      

ญาติ สูบจํานวน......มวน/วัน               อ่ืนๆระบุ……สูบจํานวน......มวน/วัน      

มีจํานวนผูสูบบุหร่ีในบานทั้งหมดกี่คน......................... 

13. บริเวณที่บุคคลในบานสูบบุหร่ี(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สูบนอกบาน(โปรดระบุสถานที่)............................................... 

สูบในบาน (โปรดระบุสถานที่).................................................         

14.ในแตละวันมีบุคคลในบานสูบบุหร่ีในชวงเวลาใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

              08.00-16.00 น.   16.00-24.00 น.   24.00-08.00 น. 

15.ในแตละวันเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป อยูในบานนานเทาใด………………….... 

16. ขณะที่บุคคลในบานสูบบุหร่ี มีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปอยูดวยหรือไม 

 มี    ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

2.1 กรณีผูใหขอมูลสูบบุหร่ี 

ขอความ ใช ไมใช สํ า ห รั บ

ผูวิจัย 

1. คุณหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบาน   S1   

2. คุณหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีเด็กอายุต่ํากวา 5 ป   S2 

3. คุณหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีทํางาน   S3 

4. สมาชิกในครอบครัวเคยขอใหคุณเลิกสูบบุหร่ี   S4  

5. คุณสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีกําหนดไวในบาน   S5  

6. คุณสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะเชนโรงพยาบาลโรงเรียน 

หางสรรพสินคา รถยนตโดยสาร สถานีขนสง สุขา ตูโทรศัพท ฯลฯ 

  S6 

7. เมื่อคุณหรือสมาชิกในครอบครัวไมสบายคุณหยุดสูบบุหร่ีในชวงน้ัน   S7  

8. คุณคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี   S8 

9.    คุณคิดวาบานเปนสถานท่ีท่ีหามสูบบุหร่ี   S9  

      10.   คุณคิดวาควันบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป    S10 

      11.   คุณคิดวาการเลิกสูบบุหร่ีสงผลดีตอคนในครอบครัว   S11 

12. บุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน   S12 

13. คุณเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง เชน ดิสโก บาร ผับ 

ไนตคลับ คาราโอเกะ 

  S13 

14. คุณเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในตัวตึกและอาคารท่ีเปนสถานท่ี

สาธารณะ 

  S14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 กรณีผูใหขอมูลไมสูบบุหร่ี 

 

ขอความ ใช ไมใช สํ า ห รั บ

ผูวิจัย 

1. คุณเคยขอใหผูท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีในบาน   N1  

2. คุณเคยบอกใหผูท่ีสูบบุหร่ีเลือกบริเวณใดบริเวณหน่ึงในบานสําหรับสูบบุหร่ี   N2 

3. คุณเคยขอใหผูท่ีสูบบุหร่ีหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีในท่ีท่ีมีเด็กอายุต่ํากวา 5 ป   N3 

4. คุณเคยขอใหสมาชิกในครอบครัวเลิกสูบบุหร่ี   N4 

5. คุณเคยบอกใหสมาชิกในครอบครัวงดการสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ เชน

โรงพยาบาล โรงเรียน หางสรรพสินคา รถยนตโดยสาร สถานีขนสง สุขา ตู

โทรศัพท ฯลฯ 

  N5 

6. คุณไมสุขสบายหรืออึดอัดเมื่ออยูใกลกับบุคคลท่ีสูบบุหร่ี   N6 

7. คุณหลีกเลี่ยงการอยูใกลกับบุคคลท่ีสูบบุหร่ี   N7 

8. คุณคิดวาควันบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป   N8 

9. คุณคิดวาการลดอันตรายของควันบุหร่ีมือสองในเด็กไดผลดีท่ีสุดเมื่อคนใน

บานเลิกสูบบุหร่ี 

  N9 

10. คุณคิดวาทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับอากาศบริสุทธิ์ปราศจากควันบุหร่ีมือสอง   N10 

11. คุณคิดวาครอบครัวท่ีมีสุขภาพดีคือครอบครัวท่ีปราศจากควันบุหร่ีมือสอง   N11 

12. คุณคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน   N12 

13. คุณเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง เชน ดิสโก บาร ผับ 

ไนตคลับ คาราโอเกะ  

  N13 

14. คุณเห็นดวยกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในตัวตึกและอาคารท่ีเปนสถานท่ี

สาธารณะ 

  N14 

 

สวนท่ี 3     ขอเสนอแนะ 

คุณคิดวาจะมีวิธีใดบางในการทําใหบานเปนสถานที่ปราศจากควันบุหร่ี 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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