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                                         บทคัดย่อ 
 
การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุร

วยัรุ่น  กลุม่ตวัอย่างจํานวน 436 คน  มีอายรุะหวา่ง  15-18 ปี  เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ใน
จงัหวดันครนายก  สุม่กลุม่ตวัอย่างโดยวิธีสุม่อย่างง่าย  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป  แบบ
บนัทึกพฤติกรรมการสบูบหุร่ี  แบบสอบถามบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุร
วยัรุ่นใน 3 ด้านคือ 1) ด้านปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ี  2) ด้านกฎระเบียบของครอบครัวและ 3) ด้านการ
พดูคยุสื่อสารเร่ืองพิษภยัของบหุร่ี  และแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างได้นํามา
วิเคราะห์ด้วยสถิติแบบบรรยาย  ข้อมลูท่ีได้จากแบบบนัทกึพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและแบบสอบถาม
บทบาทของบิดาหรือมารดาเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีได้นํามาวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียด้วยสถิติ 
t-test  และหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีโดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค 
(Logistic Regression)  สําหรับข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึได้นํามาวิเคราะห์เนือ้หาด้วยวิธี 
Content Analysis   

ผลการศกึษาพบวา่บิดาหรือมารดาท่ีไมส่บูบหุร่ีมีบทบาทในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น

ทัง้ 3 ด้านคือ  ด้านปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ี  ด้านกฎระเบียบของครอบครัวและด้านการพดูคยุสื่อสาร

เร่ืองพิษภยัของบหุร่ีสงูกวา่บิดาหรือมารดาท่ีสบูบหุร่ีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  ปฏิกิริยา

ตอ่ต้านการสบูบหุร่ีและ กฎระเบียบของครอบครัวท่ีแตกตา่งกนัของบิดาหรือมารดามีผลทําให้บตุรมี

พฤติกรรมการสบูบหุร่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .01 บทบาทของบิดาหรือมารดาในด้าน

ปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ีสามารถทํานายโอกาสท่ีบตุรจะสบูบหุร่ีได้ 3 เท่า  ผลการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา

สะท้อนให้เข้าใจสาเหตแุละเหตผุลของการสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอย่างวา่เลียนแบบบคุคลท่ีใกล้ชิดและช่ืน

ชอบ กลุม่ตวัอย่างสามารถเลิกสบูบหุร่ีได้เน่ืองจากเหน็ตวัอย่างการทนทกุข์ทรมานจากการเจบ็ป่วย

เน่ืองจากการสบูบหุร่ีของบคุคลในครอบครัวและสงสารบิดดามารดาท่ีคอยดแูลเมื่อตนเองอยู่โรงพยาบาล  

การวา่กลา่วตกัเตือนของบิดามารดามีผลตอ่การไมส่บูบหุร่ีของบตุร ดงันัน้การลดอตัราการสบูบหุร่ีของ

วยัรุ่นจะต้องเพ่ิมการรณรงค์ให้บิดาหรือมารดามีบทบาทในการแสดงปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ี   

 
ค าส าคัญ: ครอบครัว/บิดามารดา/สบูบหุร่ี/วยัรุ่น  72 หน้า 
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Abstract 

 
 The purpose of this study was to investigate the parents’ role to prevent smoking of 
teenage children.   436 highschool students, aged 15-18, were simple randomed from 
highschools grade 11 of Nakhonnayok Province.  The research instruments comprised personal 
information, smoking behavior and parents’ role to prevent smoking of teenage children, 
including 3 parts: 1) rejection of smoking, rules of family, and conversation related to 
dangerous of smoking, and indepth interview.  Personal information was evaluated by 
descriptive statistics.  Data assessing smoking behavior and parents’ role to prevent smoking of 
teenage children were analyzed by t test and Logistic Regression.  Data from indepth interview 
were analyzed by content analysis.  
 The results showed that non-smoking parents took the role to prevent smoking in 3 parts 
including rejection of smoking, rules of family, and conversation related to dangerous of 
smoking, significantly higher than smoking parents (p < .01).  The difference of parents’ role in 
rejection of smoking and rules of family significantly affected different smoking behavior among 
children (p < .01.   The parents’ role in rejection of smoking was able to predict 3 times of 
smoking among their children.  The content analysis reflected causes and reasons of smoking 
that was imitated from familiar and appreciate persons. Children could stop smoking when they 
saw their family members suffered from illness caused by smoking. They were also empathized 
their parents for caring to them at a hospital. Accusing and reminding them with smoking 
decreased their smoking. As a consequence, to reduce smoking behavior among teenagers, 
more campaigns of parents’ role in rejection of smoking should be made in order to obtain the 
highest effect. 
 
Keywords: family/parents/smoking/teenager    72  pages 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 การสบูบหุร่ีเป็นสาเหตสุําคญัของการเสยีชีวิตก่อนวยัอนัควรของประชากรโลก  ซึ่งคาดการณ์วา่
ประชากรท่ีสบูบหุร่ีในปัจจบุนั  จะเสียชีวิต 450 ล้านคนใน 50 ปีข้างหน้า  การลดจํานวนผู้สบูบหุร่ีได้ 50%  
จะลดการเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ีหรือลดการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรได้ 20-30 ล้านคนใน 25 
ปีข้างหน้าและอีก 150 ล้านคนใน 25 ปีถดัไป (อรสา พนัธ์ภกัดี, 2555)  จากการสํารวจของสํานกังานสถิติ
แห่งชาติพบวา่จํานวนคนไทยท่ีเลกิสบูบหุร่ีจาก พ. ศ. 2544-2550  มีแนวโน้มลดลงไมม่ากคือจากร้อยละ 
22.5 เป็น 18.5 (สํานกังานสถิติแห่งชาต,ิ 2554)  การชะลอตวัลงของอตัราการลดลงของการสบูบหุร่ีแสดง
ให้เห็นวา่มาตรการท่ีกําลงัดําเนินการอยู่อาจไมเ่พียงพอท่ีจะลดอตัราการสบูบหุร่ีของคนไทย  จําเป็นท่ี
จะต้องหาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นกลยทุธ์ในการลดอตัราการสบูบหุร่ีโดยเฉพาะในกลุม่วยัรุ่นซึง่เป๊นวยัท่ี
จะต้องป้องกนัการสบูบหุร่ี (Glynn, 1993)  เน่ืองจากพบวา่ผู้ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีร้อยละ 89 สบูบหุร่ีครัง้แรก
ในช่วงวยัรุ่น (US Department of Health and Human Services Prevention Tabaco, 1994)  สําหรับ
ประเทศไทยอายเุฉล่ียของประชากรท่ีเร่ิมติดบหุร่ีคือ 18 ปี  สาเหตสุําคญัคืออยากลอง  ถกูเพ่ือนชวน  
เลียนแบบผู้ปกครองหรือผู้มีช่ือเสยีงหรือต้องการแสดงความเป็นผู้ใหญ่  บหุร่ีนัน้เสพติดง่ายและเลิกยาก
และสว่นมากจะตดิไปตลอดชีวิต (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555)  จากการสํารวจของศนูย์วิจยัและจดัการ
ความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบูเมื่อ พ.ศ. 2549  พบวา่เยาวชนไทยเร่ิมสบูบหุร่ีมากท่ีสดุเมื่ออาย ุ15-19 ปีถึง
ร้อยละ 58.2  โดยพบวา่ร้อยละ 67 กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา  (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)  
ซึ่งในพ.ศ. 2554 พบวา่มเียาวชนอาย ุ15 ปีขึน้ไปสบูบหุร่ี 10.9 ล้านคนหรือร้อยละ 20.7 (ศิริวรรณ พิทย
รังสฤษฎ์และประภาพรรณ เอ่ียมอนนัต,์ 2554) ดงันัน้จําเป็นอย่างย่ิงท่ีควรหาแนวทางป้องกนัการสบูบหุร่ี
ในช่วงวยัรุ่นเพ่ือลดจํานวนผู้สบูบหุร่ีในอนาคต     

ครอบครัวมีสว่นสําคญัในการสง่เสริมพฤตกิรรมของสมาชิกในครอบครัว  ตามแนวคิดนีพ้ฤติกรรม
การสบูและไมส่บูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่นจะถกูกําหนดโดยอิทธิพลของครอบครัวเชน่กนั  จากการศกึษาบทบาท
ของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่นมีงานวิจยัของตา่งประเทศท่ีพบวา่บทบาทของ
บิดาและมารดามีผลตอ่การตดัสินใจท่ีจะสบูบหุร่ีของวยัรุ่น (Vries et al. 1988 )  บิดาหรือมารดาท่ีสบูบหุร่ี
มีสว่นทําให้บตุรสบูบหุร่ีด้วย  จากสถิติพบวา่บิดาหรือมารดาท่ีสบูสบูบหุร่ีได้เพ่ิมโอกาสให้บตุรสบูบหุร่ีถึง
ร้อยละ 70  ในขณะท่ีบิดาหรือมารดาท่ีไมส่บูบหุร่ีได้เพ่ิมโอกาลให้บตุรสบูบหุร่ีเพียงร้อยละ 30 เท่านัน้ 
(ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555)  โดยพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของบิดามีผลให้เกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของ
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บตุรชายและบตุรสาว  สว่นพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของมารดามีผลให้เกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของบตุรสาว  
(ประกิต วาทีสาธกกิจและแสงเดือน สวุรรณรัศม,ี 2553)  ถ้าในครอบครัวมบิีดาหรือมารดาท่ีสบูบหุร่ีและ
ไมต่อ่ต้านการสบูบหุร่ีของบตุร  บตุรก็มีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้สบูบหุร่ีในอนาคต (Flay et al., 1994)  
วฒันธรรมการเลีย้งดบูตุรของบิดามารดาก็มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของบตุรเชน่กนั  ถ้าเป็น
ครอบครัวท่ีอบอุน่  มีความรักใคร่กลมเกลียว  มีการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีด้วยความเข้าใจและมเีหตผุล  บตุร
ก็จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ีได้ดกีวา่ครอบครัวท่ีไมอ่บอุน่  บิดาหรือมารดามีความห่างเหิน  ไมม่ีการวา่
กลา่วลงโทษบตุรท่ีสบูบหุร่ีหรือดวุา่บตุรแบบไมแ่สดงเหตผุล  (Huver et al., 2006; Jackson et al. 1994; 
Kandel & Wu, 1995) นอกจากนีค้วามเช่ือของบิดาและมารดาท่ีเช่ือวา่การสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
จะเพ่ิมการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุร (เทอด แก้วคีรี, 2540; Melodie et al. 1998)  และความเช่ือ
เก่ียวกบัสารเสพตดิในบหุร่ียงัสามารถสง่เสริมบทบาทของบิดาและมารดาในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีได้  
(Repetti & Wood, 1997)   

ซึ่งงานวิจยัท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีล้้วนเป็นงานวิจยัของตา่งประเทศ  ทัง้นีก้ารศกึษาบทบาทของบิดา
หรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่นยงัมกีารศกึษากนัน้อยในประเทศไทย  ทัง้ท่ีเป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลสําคญัตอ่การสบูบหุร่ีของวยัรุ่น  งานวิจยัท่ีผา่นมาล้วนศกึษาบทบาทของครอบครัวในการตอ่ต้าน
การสบูบหุร่ีของสมาชิกในครอบครัวในรูปแบบการศกึษาเชิงปริมาณ  ซึ่งผลการวิจยัจะยงัไมเ่หน็ชดัเจนวา่
บทบาทของครอบครัวในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีนัน้เป็นอย่างไร  ดงันัน้การวิจยันีจ้ึงเพ่ิมเติมในสว่นท่ีเป็น
การศกึษาเชิงคณุภาพเข้าไปด้วยเพ่ือเป็นการขยายองค์ความรู้ในเร่ืองบทบาทของครอบครัวในการป้องกนั
การสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น  เพ่ือจะได้นําความรู้จากการวิจยัไปใช้เป็นข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบตัิของ
ครอบครัวเพ่ือลดการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นตอ่ไป     

นอกจากนีก้ารสนบัสนนุให้เยาวชนไทยไมส่บูบหุร่ีจําเป็นต้องดําเนินการอย่างเร่งดว่นและตอ่เน่ือง  
ดงัพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบร่ีุ พ.ศ. 2535  มาตรา 11 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุฉบบัท่ี 19 พ.ศ. 2553 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2553)  ได้กําหนดให้สถานศกึษาเป็นเขตปลอดบุ
ร่ี ซึ่งจะช่วยกําจดัอนัตรายจากควนับหุร่ี  ทําให้สถานศกึษาเป็นต้นแบบท่ีดีงามกบัสงัคมและช่วยลดอตัรา
การติดบหุร่ีของเยาวชน  จากข้อมลูของศนูย์ปฏิบตัิการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด  สํานกังานองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดันครนายกท่ีพบปัญหาการสบูบหุร่ีของเดก็นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6  
(สํานกังานองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครนายก, 2556)  การวิจยันีจ้ึงเป็นการขยายองค์ความรู้ในการ
ป้องกนัการสบูบหุร่ีของเยาวชนไทยและใช้เป็นแนวปฏิบตัสิําหรับศนูย์ปฏิบตัิการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติด  สํานกังานองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครนายกในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ของการวจิยั 
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 1. เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีระหวา่งบตุร
วยัรุ่นท่ีมีบิดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ีกบับตุรวยัรุ่นมีบิดาหรือมารดาสบูบหุร่ี 
 2. เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีระหวา่งบตุร
ท่ีมีพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีแตกตา่งกนั 
 3. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีท่ีมีตอ่โอกาสท่ีจะ
เกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น 
 4. เพ่ือศกึษาบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีในครอบครัวท่ีบตุรสบูบหุร่ีและ
ครอบครัวท่ีบตุรไมส่บูบหุร่ีเป็นอย่างไร  
สมมติฐานของการวจิัย 
 1. บตุรท่ีมบิีดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ี บิดาหรือมารดาจะมีปฏิกิริยาในการป้องกนัการสบูบหุร่ี
มากกวา่บตุรท่ีมบิีดาหรือมารดาสบูบหุร่ี   
 2. บตุรทีมกีารปฏิบตัิจากบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีตา่งกนัจะมมีีพฤตกิรรมการสบู
บหุร่ีท่ีแตกตา่งกนั 
 3. การปฏิบตัจิากบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีสามารถทํานายโอกาสท่ีจะเกิด
พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่นได้ 
กรอบแนวคดิของการวจิัย 
 โครงการวิจยันีด้ําเนินการตามแนวคิดเร่ืองบทบาทของครอบครัวตอ่การพฒันาคณุธรรมและ
วฒันธรรมท่ีวา่ครอบครัวเป็นสถาบนัพืน้ฐานของสงัคมท่ีมบีทบาทสําคญัในการสร้างเสริมความเป็นมนษุย์
ตลอดจนสร้างคา่นิยม  เจตคติ อปุนิสยัและบคุลกิภาพของบคุคล  ครอบครัวมีบทบาทในการสัง่สอน  
ฝึกหดัอบรมให้บตุรเรียนรู้และเกิดพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์  พฤติกรรมของบิดาและมารดาเป็นแบบอย่างท่ี
บตุรคอยเลยีนแบบจนเกิดความเคยชินและปฏิบตัเิป็นนิสยั  การชีนํ้า  จงูใจ  ให้กําลงัใจ  การวา่กลา่ว
ตกัเตือนและการห้ามปรามเมื่อบตุรมีพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์โดยชีแ้จงแสดงเหตผุล การแก้ไขปัญหาเมื่อ
บตุรทําผิดด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกบัวยัและมีหลกัการนัน้เป็นการให้โอกาสบตุรได้พฒันาตนเอง (สมุน อมร
วิวฒัน์, 2546)  ดงันัน้พฤติกรรมของบิดาและมารดาท่ีไมส่บูบหุร่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีบตุรวยัรุ่นเลยีนแบบ
และปฏิบตัิตาม  การแสดงปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ี  การสร้างกฎระเบียบของครอบครัวและการพดูคยุ
สื่อสารเร่ืองพิษภยัของบหุร่ีนัน้เป็นการช่วยให้บตุรไมส่บูบหุร่ีได้ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
ขอบเขตการวจิัย  

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น 
กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาทัง้เพศหญิงและเพศชายจํานวน 436 คน  ท่ีกําลงัศกึษาระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7  จงัหวดันครนายก  
ปีการศกึษา 2556 ทัง้หมด 11 โรงเรียนโดยเกบ็รวบรวมข้อมลูระหวา่งเดือนมนีาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2556 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต้น  คือ  บทบาทของบิดามารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น   
ตัวแปรตาม  คือ  การสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ี  หมายถึง ปฏิกิริยา การออก
กฎระเบียบและการพดูคยุสื่อสารของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุร 
 ปฏกิิริยาของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีของบุตร  หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมหรืออารมณ์ตอ่บตุรท่ีสบูบหุร่ี   
  กฏระเบียบของตรอบครัว  หมายถึง  ระเบียบกฏเกณฑ์ท่ีบิดาหรือมารดากําหนดขึน้เพ่ือให้
บตุรปฏิบตัิตาม  
  การพดูคุยส่ือสารของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีของบุตร หมายถึง  การท่ี
บิดาหรือมารดามีการพดูคยุในเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี   
 บุตรวัยรุ่น  หมายถึง  นกัเรียนทัง้เพศหญิงและเพศชาย  มีอายรุะหวา่ง  15-18 ปี  กําลงัศกึษาอยู่
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7  จงัหวดั
นครนายก 

บทบาทของ

บิดามารดา 

    - ปฏิกิริยา

ต่อต้าน 

    - กฎระเบียบ 

    - พูดคุย

ส่ือสาร 

บุตรไม่

สูบบุหรี่ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ได้รูปแบบบทบาทของบิดาและมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น  สามารถใช้เป็น

แนวทางปฏิบตัิของครอบครัวเพ่ือลดการสบูบหุร่ีของบตุรและสําหรับกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือลดการ

สบูบหุร่ีของวยัรุ่นไทยสําหรับศนูย์ปฏิบตัิการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด  สํานกังานองค์การบริหารสว่น

จงัหวดันครนายก 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

    
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น

  ผู้ วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องซึ่งสรุปได้ดงัตอ่ไปนี  ้
1. อบุตัิการณ์การสบูบหุร่ีของวยัรุ่นไทย 
2. แนวทางการขบัเคลื่อนการป้องกนัการสบูบหุร่ีในกลุม่วยัรุ่น 
3. ปัจจยัท่ีทําให้วยัรุ่นสบูบหุร่ี 
4. ผลกระทบของการสบูบหุร่ีในวยัรุ่น 
5. การดแูลวยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ี 
6. การป้องกนัและการบําบดัรกัษาวยัรุ่นท่ีติดบหุร่ี 
7. ระยะของความพร้อมท่ีจะเลิกบหุร่ี (Transtheoretical Model of Behavioral Change: TTM) 
8. การให้คําปรึกษาเพ่ือเลกิบหุร่ีโดยใช้โมเดล 5A 
9. การป้องกนัการกลบัมาสบูบหุร่ีโดยใช้เทคนิค 5D  
10. การฟิน้ฟแูละการป้องกนัการเสพซํา้ 
11. บทบาทของครอบครัวในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น 

 
1. อุบัติการณ์การสูบบุหร่ีของวัยรุ่นไทย 

การสบูบหุร่ีทําให้เกิดผลกระทบตอ่ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสงัคมมากมาย  ทัง้นีป้ระเดน็
สําคญัคือ  เป็นต้นเหตขุองการเสียชีวิตจากโรคท่ีป้องกนัได้ (preventable death)  เช่น  โรคหลอดลม
อกัเสบเรือ้รัง ถงุลมโป่งพองและมะเร็งปอด  ซึ่งประเทศไทยมีประชากรท่ีสบูบหุร่ีถึง 11.5 ล้านคนหรือคิด
เป็นร้อยละ 21.4  จากผลการสํารวจของสํานกังานสถิติแหง่ชาติท่ีดําเนินการทกุๆ 2 ปีในการสํารวจ
พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของประชากรไทยจะเห็นวา่แนวโน้มการสบูบหุร่ีจาก พ.ศ. 2544-2550  มีอตัราการ
ลดลงท่ีชะลอตวัจากร้อยละ 22.5  เป็น 19.5  18.9  และ  18.5  ตามลําดบั (สํานกังานสถิติแหง่ชาต,ิ 
2554)  การชะลอตวัลงของอตัราการลดลงของการสบูบหุร่ีแสดงให้เห็นวา่มาตรการท่ีกําลงัดําเนินการอยู่
ไมเ่พียงพอในการท่ีจะลดอตัราการสบูบหุร่ีของประชากรไทย  จําเป็นท่ีจะต้องหาแนวทางหรือมาตรการ
ใหม่ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นกลยทุธ์ในการรณรงค์เพ่ือลดอตัราการสบูบหุร่ี   

เมื่อพิจารณาในแตล่ะช่วงวยัพบวา่มีวยัรุ่นสบูบหุร่ีมากถึง 1.7 ล้านคนหรือคดิเป็นร้อยละ 17.24 
ของวยัรุ่นทัง้หมด  ทัง้นีว้ยัรุ่นดงักลา่วเร่ิมสบูบหุร่ีท่ีอายนุ้อยลง  คือจากเดิมท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีเมื่ออายเุฉล่ีย 
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17.0 ปี  แตปั่จจบุนัเร่ิมสบูบหุร่ีเมื่ออายเุฉล่ีย 16.2 ปี (สํานกังานสถิติแห่งชาต,ิ 2555)  และมีแนวโน้มท่ีเร่ิม
สบูบหุร่ีเมื่ออายนุ้อยลงเร่ือยๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นวา่วยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีไมไ่ด้ตระหนกัถึงพิษภยัของบหุร่ีและไมไ่ด้
ต้องการลด ละ เลิกบหุร่ีอย่างจริงจงั  ประกอบกบับริษัทท่ีผลิตบหุร่ีดเูหมือนมเีป้าหมายเน้นการขายบหุร่ี
ให้กบัเดก็และวยัรุ่นท่ีอายตุํ่ากวา่ 15 ปี  เห็นได้จากการโฆษณาขายบหุร่ีผา่นสื่อตา่ง ๆ เพ่ือให้มีลกูค้าราย
ใหมเ่พ่ิมขึน้  ซึ่งถือเป็นสญัญาณเตือนให้บคุลากรในทีมสขุภาพต้องเร่งหามาตรการในการรณรงค์ป้องกนั
และหาแนวทางในการลดอตัราการสบูบหุร่ีโดยเฉพาะในกลุม่วยัรุ่น  ซึ่งเป็นวยัท่ีจะต้องป้องกนัการสบูบหุร่ี
และชะลอการเร่ิมสบูบหุร่ีให้ช้าท่ีสดุ (Glynn, 1993)   เน่ืองจากมีผลการวิจยัพบวา่ผู้ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีเป็น
ประจํา  ร้อยละ 89 ทดลองสบูครัง้แรกก่อนอาย ุ19 ปี (US Department of Health and Human Services 
Preventing Tobacco, 1994)   ดงันัน้จะเห็นวา่ช่วงวยัรุ่นจะมีแนวโน้มกลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีในอนาคต  
จึงควรหาแนวทางในการป้องกนัและชะลอการสบูบหุร่ีในช่วงวยัรุ่นให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้เพ่ือลด
จํานวนผู้สบูบหุร่ีในอนาคตและลดอตัราการตายจากโรคท่ีป้องกนัได้ดงัท่ีได้กลา่วมา 
 
2. แนวทางการขับเคล่ือนการป้องกันการสูบบุหร่ีในกลุ่มวัยรุ่น 

เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสขุได้มีนโยบายท่ีจะลดผู้สบูบหุร่ีในวยัรุ่นให้ไมเ่กินร้อยละ 10  แตจ่าก
ข้อมลูการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสบูและดื่มสรุาของสํานกังานสถิติแห่งชาติพบวา่  อตัราการสบู
บหุร่ีในกลุม่วยัรุ่นอาย ุ15-18 ปีเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 7.25 ในปีพ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 9.21 ในปีพ.ศ. 2554 
และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึน้อีกหากไมม่ีมาตรการใดๆเพ่ือดําเนินการท่ีระดบัพืน้ท่ี  จากการสํารวจยงัพบอีกวา่
ร้อยละ 29.6 ของเดก็วยัรุ่นกลุม่อาย ุ15-18 ปี มีการพบเหน็  ได้กลิ่นและเห็นก้นบหุร่ีภายในโรงเรียน และ
เดก็วยัเดียวกนันีส้ามารถซือ้บหุร่ีได้เองร้อยละ 79.4  และซือ้บหุร่ีแบ่งขายร้อยละ 71.3  นอกจากนีย้งั
สามารถซือ้บหุร่ีราคาถกูในราคาซองละ 33 บาทได้ (กระทรวงสาธารณสขุ. (2557)  สําหรับอตัราการสบู
บหุร่ีของวยัรุ่นจําแนกตามระดบัการศกึษาพบวา่วยัรุ่นท่ีกําลงัศกึษาในระดบัการศกึษาท่ีตํ่ากวา่อดุมศกึษา
มีอตัราการสบูบหุร่ีจะสงูกวา่วยัรุ่นท่ีกําลงัศกึษาในระดบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยพบวา่ร้อยละ 67 
ของผู้สบูบหุร่ีมีระดบัการศกึษาตํ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย (ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือควบคมุ
ยาสบู, 2550)  

พบวา่โครงสร้างทางสงัคมเป็นปัจจยัสําคญัในการกําหนดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น
โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ในครอบครัวมีความสําคญัท่ีสดุ  เช่น  การดแูลสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิด  
การไมย่อมรับการสบูบหุร่ีในบ้านและการไมย่อมรับพฤติกรรมสบูบหุร่ีของบคุคลในบ้าน เป็นต้น  ดงันัน้
การขบัเคลื่อนการป้องกนัการสบูบหุร่ีในกลุม่วยัรุ่นท่ีสําคญัคือการให้ประชาชนขบัเคลื่อนร่วมกบัท้องถ่ิน  
โดยการสนบัสนนุของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุตลอดจนอาสาสมคัรประจํา
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หมูบ้่าน  ซึ่งเป็นกลุม่บคุลากรท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดการขบัเคลื่อนลงไปถึงระดบัรากหญ้า
ในเร่ืองการป้องกนัและลดการสบูบหุร่ีในเยาวชน (กระทรวงสาธารณสขุ., 2557)  
3. ปัจจัยท่ีท าให้วัยรุ่นสูบบุหร่ี 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มีหลายปัจจยัท่ีสง่เสริมให้วยัรุ่นสบูบหุร่ีด้วยกนั อาทิ  พฒันาการ
และบคุลิกภาพ  อิทธิพลของสื่อโฆษณา  การตามอย่างเพ่ือน  การเข้าสงัคม  สถาบนัครอบครัวและ
สภาพแวดล้อม (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)  ดงัจะกลา่วตอ่ไปดงันี ้

3.1 พัฒนาการและบุคลิกภาพ  เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย  
อารมณ์และจิตสงัคมมากท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัวยัอื่น  วยันีจ้ึงมคีวามอยากรู้อยากลอง  พบวา่วยัรุ่นท่ี
สบูบหุร่ี  ร้อยละ 38.4  เร่ิมสบูบหุร่ีเพราะอยากลอง ซึ่งเป็นธรรมชาติของวยัรุ่นท่ีมีความอยากลอง  รู้สกึเป็น
เร่ืองท่ีท้าทาย น่าตื่นเต้นและสนกุสนานถงึแม้จะทราบวา่เป็นสื่งท่ีไมด่ีตอ่สขุภาพก็ตาม (กรองจิต วาที
สาธกกิจ, 2555)   วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องการทดสอบความเข้มแขง็ทางใจของตนเอง  ต้องการการยอมรับและ
ความรักจากบคุคลอ่ืน เป็นวยัท่ีเร่ิมพฒันาความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัเพศตรงข้าม (Dacey & Travers, 
2010)   โดยเฉพาะอย่างย่ิงวยัรุ่นตอนกลาง (อาย ุ13 - 15 ปี)  ท่ีมีพฒันาการด้านอารมณ์ท่ีมีลกัษณะ
แปรปรวน  เดี๋ยวดีเดีย๋วร้าย  อาจเรียกช่วงวยันีว้า่เป็น “วยัพายบุแุคม”  มกัตดัสินใจด้วยอารมณ์  ดงันัน้จึง
เป็นช่วงวยัท่ีถกูชกัจงูได้ง่าย  บางครัง้ประสบกบัความเครียดไมส่ามารถจดัการด้วยตนเองได้จึงหนัไปสบู
บหุร่ีเพ่ือลดความเครียดของตนเอง อีกทัง้มีความเช่ือผิดๆ  เช่น  สบูแล้วเท่  สบูแล้วไมต่ิด (Fritz et al., 
2008)   เป็นการช่วยดงึดดูความสนใจจากเพศตรงข้าม  ทําให้มีสมาธิ  มีความมัน่ใจในตนเองเพ่ิมขึน้  
สามารถลดความวิตกกงัวลและป้องกนัโรคอ้วนได้ (Jaszyna-Gasior et al., 2009)  พบวา่วยัรุ่นชายท่ีชอบ
กีฬาท่ีท้าทาย  เชน่  การแขง่รถแรลล่ีมกัมีแนวโน้มท่ีจะสบูบหุร่ีเป็น 2 เท่าของผู้ ท่ีไมส่นใจกีฬาชนิดนี ้ สว่น
วยัรุ่นท่ีมีบคุลิกภาพขาดความมัน่ใจในตวัเอง ประหมา่ง่าย  วิตกกงัวลและผู้ ท่ีชอบความก้าวร้าวรุนแรง ไม่
เกรงใจ  ไมเ่คารพในสิทธิผู้ อ่ืน  ไมรู้่สกึผิดในสิง่ท่ีตนกระทําตอ่ผู้ อ่ืนจะมีความเสีย่งสงูตอ่การเสพติดบหุร่ี 
(กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)    

3.2 อทิธิพลของส่ือโฆษณา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงฉากสบูบหุร่ีของพระเอกดงัในภาพยนต์หรือ
โทรทศัน์ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)  ในการนีบ้หุร่ียงัเป็นสิ่งเสพติดท่ีถกูกฎหมาย  ราคาไมแ่พงมาก  
สามารถหาซือ้และเข้าถงึได้ง่าย  ทัง้นีบ้ริษัทผลิตบหุร่ีตา่งมีกลยทุธ์ในการโฆษณาหลอกลอ่ท่ีแนบเนียนและ
แทรกแซงนโยบายควบคมุยาสบูของรฐับาลด้วยการจดักิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ซึ่ง
เป็นการเบ่ียงเบนประเดน็ท่ีวา่ตนเองได้ผลิตสินค้าเสพติดและมีอนัตรายตอ่สขุภาพตอ่ผู้บริโภคโดยรวมและ
บคุคลรอบข้างอย่างร้ายแรง รวมถึงการพฒันาสว่นประกอบของบหุร่ีท่ียัว่ยคุวามต้องการของวนัรุ่น  เชน่  
บหุร่ีท่ีมีรสชาติแปลกใหม ่ ทําเป็นรสผลไม้หรือรสช็อคโกแลตท่ีมกีลิ่นหอม  ไร้ควนัและบรรจใุนวสัดหีุบห่อท่ี
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มีลกัษณะดงึดดูใจวยัรุ่น  บางครัง้ก็โฆษณาวา่เป็นบหุร่ีท่ีมนํีา้มนัทาร์และนิโคตินตํ่า  หรือเป็นบหุร่ีก้นกรอง
ท่ีทําให้ผู้สบูคิดวา่มีอนัตรายน้อย  บหุร่ีบางชนิดผลิตรูปร่างมวนบหุร่ีดเูพรียวยาวทําให้วยัรุ่นหญิงนกึโยงไป
ถึงรูปร่างท่ีสะโอดสะองสวยงามเมื่อสบูบหุร่ี  ทําให้วยัรุ่นดงักลา่วเร่ิมต้นทดลองสบูบหุร่ีจนกลายเป็นผู้เสพ
ติดบหุร่ีในท่ีสดุ ((กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555; ประกิต วาทีสาธกกิจและมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บุบหุร่ี, 
2555) 

3.3 การตามอย่างเพื่อน วยัรุ่นในวยั 7-14 ปีท่ีสบูบหุร่ี ร้อยละ 35.9 เร่ิมสบูเพราะเพ่ือนชวน บาง
คนมีเจตนคติวา่ถ้าไมส่บูบหุร่ีจะเข้ากบักลุม่เพ่ือนไมไ่ด้ และหลายคนไมก่ล้าเลิกสบูบหุร่ีเพราะกลวัเพ่ือนจะ
ไมใ่ห้เข้ากลุม่ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555) 

3.4 การเข้าสังคม วยัรุ่นบางคนต้องสบูบหุร่ีเพราะหน้าท่ีการงานท่ีต้องเข้าสงัคม  ซึ่งมีผู้สบูใน
สงัคมนัน้ๆเชิญชวนให้สบู  บางคนสบูเพราะความเช่ือท่ีวา่ทําให้มีความมัน่ใจ  คมุนํา้หนกั  เท่และเพ่ือ
คลายเครียดโดยไมค่ิดวา่จะเกิดโรคหรือเป็นอนัตราย  ทัง้นีส้ารนิโคตินในควนับหุร่ีเมื่อสดูเข้าสูร่่างกายจะ
เข้าสูส่มองภายในเวลา 6-10 วินาที ซึ่งออกฤทธ์ิให้หลอดเลือดแดงหดรัดตวัและกระตุ้นสมองสว่นกลางทํา
ให้รู้สกึผอ่นคลายในระยะต้น  หลายคนจึงสบูบหุร่ีด้วยเหตผุลคลายเครียด  แตเ่มื่อปริมาณนิโคตนิในสมอง
ลดลงจะทําให้ผู้สบูเกิดอาการหงดุหงิดและเครียดในเวลาตอ่มาได้ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)     

3.5 สถาบันทางสังคม  เน่ืองจากครอบครัวเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีสําคญัในการหลอ่หลอม
พฤติกรรมและบคุลกิภาพของสมาชิกในครอบครัว  นัน่คือทัง้พฤตกิรรมและบคุลิกภาพท่ีพึงประสงค์และไม่
พึงประสงค์ล้วนแตไ่ด้รับอิทธิพลจากการอบรมเลีย้งดท่ีูเดก็แตล่ะคนได้รับมาจากครอบครัว   Vries et al. 
(1988)  มีความเช่ือวา่อิทธิพลทางสงัคม  ไมว่า่จะเป็นคา่นิยม  ความเช่ือ  บรรทดัฐานทางสงัคมท่ีบคุคล
เป็นสมาชิกอยูห่รืออิทธิพลจากบคุคลท่ีมคีวามสําคญั  เชน่  บิดา  มารดา  ญาติพ่ีน้อง  เพ่ือน  ครู  ดารา
และบคุคลท่ีมช่ืีอเสียง  จะมีอิทธิพลตอ่การเกิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคล  ตามแนวคิดนี ้
พฤติกรรมการสบูบหุร่ีและไมส่บูบหุร่ีจะถกูกําหนดโดยอิทธิพลทางสงัคมเชน่เดยีวกนั   

มีการศกึษาพบวา่การถ่ายทอดทางสงัคมของครอบครัวสง่ผลตอ่การตดัสินใจท่ีจะสบูบหุร่ีของ
วยัรุ่น (Pentz, 1994)   ถ้าในครอบครัวมีสมาชิกท่ีสบูบหุร่ีหรือเห็นด้วยกบัการให้วยัรุ่นสบูบหุร่ี  วยัรุ่นใน
ครอบครัวนีจ้ะมีแนวโน้มท่ีจะมีความเสีย่งสงูท่ีจะกลายเป็นผู้สบูบหุร่ีในอนาคต (Flay et al., 1994) พบวา่
ครอบครัวมีอิทธิพลอย่างย่ิงตอ่ภาวะสขุภาพของบตุร ครอบครัวจะให้ความรู้สกึอบอุน่ปลอดภยั ทําให้บตุร
มีความมัน่คงทางอารมณ์ เกิดความไว้วางใจ บตุรจะเรียนรู้จากบิดาและมารดาในการประพฤติปฏิบตัใิน
สิ่งท่ีเหมาะสม บตุรจะพดูและทําเหมือนกบัท่ีบิดาหรือมารดาพดูและทํา ดงันัน้การสอนบตุรให้ได้ผลดท่ีีสดุ
คือการสอนในลกัษณะท่ีบิดาหรือมารดาแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัส่ิงท่ีสอน (สมศกัดิ์ ใจทาหลี, 
2537)    



18 
 

จากการศกึษาของจนัทนา จนัทรไพจิตร (2541)  พบวา่อิทธิพลจากบิดาหรือมารดาท่ีสบูบหุร่ีจะ
สร้างทศันคตทิางบวกกบัการสบูบหุร่ีของบตุร  จากสถิติพบวา่บิดาหรือมารดาท่ีติดบหุร่ีจะเพ่ิมโอกาสท่ี
บตุรจะติดบหุร่ีถงึร้อยละ 70  ในขณะท่ีบิดาหรือมารดาไมต่ิดบหุร่ีทําให้โอกาสท่ีบตุรจะติดบหุร่ีมเีพียงร้อย
ละ 30 เท่านัน้  ทัง้นีเ้พราะการท่ีบิดาหรือมารดาติดบหุร่ีทําให้บตุรเกิดคา่นิยมในทางบวกตอ่การสบูบหุร่ี
และเกิดการเลียนแบบ  ทําให้บตุรไมเ่ช่ือบิดามารดาในการห้ามไมใ่ห้สบูบหุร่ี (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555)   
ถ้าบตุรเกิดมาในครอบครัวท่ีมีบิดาหรือมารดาสบูบหุร่ีจะทําให้บตุรมกีารรับรู้วา่การสบูบหุร่ีเป็นเร่ือง
ธรรมดาของสงัคม  คิดวา่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่  ความเป็นชาย  พบวา่ถ้าบิดามารดาสบู
บหุร่ีจะทําให้บตุรวยัรุ่นมีแนวโน้มจะสบูบหุร่ีสงูถึง 3 เท่า (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)   เพราะบตุรคิดวา่
บิดาและมารดาของตนเองยงัสบูบหุร่ีเลย  บตุรก็จะเลียนแบบ  นอกจากนีก้ารท่ีบตุรได้เห็นพฤติกรรมการ
สบูบหุร่ีของบิดาและมารดาท่ีบ้านทําให้เกิดการเรียนรู้และมีทกัษะการสบูบหุร่ีโดยไมรู้่ตวั  เชน่  การใช้ไฟ
แช็คจดุบหุร่ี  การคีบบหุร่ี  การพ่นควนับหุร่ี  เป็นต้น  ในทางตรงข้ามถ้าวยัรุ่นมีการรับรู้วา่บิดาและมารดา
ของตนเองไมช่อบการสบูบหุร่ีและจะรู้สกึไมพ่อใจหรือผิดหวงัหากพบวา่บตุรมีการสบูบหุร่ี  แนวโน้มการสบู
บหุร่ีของบตุรกจ็ะน้อยลง  (พรนภา หอมสินธุ์, 2550) 

3.6 สภาพแวดล้อม บ้านท่ีมีบคุคลในครอบครัวสบูบหุร่ีจะมีความเสี่ยงสงูท่ีจะทําให้วยัรุ่นเกิดการ
เลียนแบบ  สถานท่ีทํางานท่ีมีผู้สบูบหุร่ีจํานวนมากมีความเสี่ยงสงูท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสบูบหุร่ีและเลิก
สบูได้ยาก  โรงเรียนท่ีมีครูอาจารย์สบูบหุร่ีก็จะมคีวามเสี่ยงท่ีนกัเรียนจะสบูบหุร่ีมากขึน้  วยัรุ่นท่ีติดบหุร่ี
สว่นใหญ่จะเร่ิมสบูบหุร่ีตัง้แตก่่อนศกึษาจบชัน้มธัยมศกึษา  หากเลยอาย ุ20 ปีไปแล้วผู้นัน้จะมีแนวโน้มไม่
สบูบหุร่ี  วยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีจะมีผลเสียตอ่บคุลกิภาพ  กลายเป็นคนไมแ่ขง็แรงและไมม่ัน่ใจในตวัเอง  บหุร่ีเป็น
ยาเสพติดชนิดแรกท่ีวยัรุ่นใช้ก่อนท่ีจะก้าวไปสูแ่อลกอฮอล ์ ยาเสพติดและพฤติกรรมเบ่ียงเบนอ่ืนๆสงูกวา่
วยัรุ่นท่ีไมส่บูบหุร่ี (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)        
 
4. ผลกระทบของการสูบบุหร่ีในวัยรุ่น 

การสบูบหุร่ีในวยัรุ่นมีผลกระทบทัง้ตอ่ร่างกาย  จิตใจและพฤติกรรมดงันี ้
4.1 ผลกระทบต่อร่างกาย  ในระยะแรกของการสบูบหุร่ีนัน้จะมีผลกระทบตอ่สขุภาพปากและ

ฟัน เน่ืองจากการสบูบหุร่ีทําให้มกีลิ่นปาก  ลมหายใจเหมน็และในระยะตอ่มาจะทําให้ตอ่มรับรสทํางาน
ลดลง ความอยากอาหารลดลง  นํา้หนกัลด  ร่างกายซูบผอม  ริมฝีปากดํา  เพราะนิโคตินในบหุร่ีทําให้เส้น
เลือดฝอยทัว่ร่างกายหดตวั  ทําให้เลือดไปเลีย้งผิวหนงัรวมทัง้ริมฝีปากน้อยลง  บหุร่ีทําให้เกิดอาการแสบ
ตา  นํา้ตาไหล ทําให้เซลล์ขนกวกั (cilia)  ท่ีทําหน้าท่ีในการกําจดัสิ่งแปลกปลอมภายในหลอดลมเป็น
อมัพาตหรือทํางานได้ช้าลงจึงทําให้เป็นหวดัหรือมีการติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจได้ง่าย  ท่ีเป็นเช่นนี ้
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เพราะวา่ควนับหุร่ีทําให้เกิดการระคายเคืองตอ่เย่ือบทุางเดินหายใจ  ทําให้เมด็เลือดขาวออกมาสู้กบัควนั
บหุร่ีและเกิดการหลัง่นํา้เหลืองออกมาเพ่ือลดความระคายเคือง  นอกจากนีบ้หุร่ีทําให้ดแูกก่่อนวยั  ผู้สบู
บหุร่ีจะปรากฏรอยตีนกาเร็วกวา่และมากกวา่ผู้ไมส่บูบหุร่ี  สาเหตหุนึ่งเน่ืองจากนิโคตินทําให้เส้นเลือดทัว่
ตวัรวมทัง้บริเวณผิวหนงัหดตวัตลอดเวลาขณะเดียวกนัสารเคมีหลากหลายชนิดในควนับหุร่ีจะถกุกระแส
เลือดนําพาไปยงัทกุสว่นของร่างกาย  สารเคมีเหลา่นีจ้ะทําลายเนือ้เย่ือใต้ผิวหนงั  ทําให้เซลล์ตาย  ผิวหนงั
จึงไมเ่ปลง่ปลัง่เหมือนคนปกติ  ทําให้เกิดรอยเห่ียวย่นตามผิวหนงัเร็วขึน้และผิวกร้าน  อีกสาเหตหุนึ่งคือผู้
สบูบหุร่ีมกัต้องหร่ีตาเวลาพน่ควนัออกมาเพ่ือกนัไมใ่ห้ควนับหุร่ีเข้าตา  ดงันัน้ในผู้ ท่ีสบูบหุร่ีวนัละซอง
จะต้องสบูและพน่ควนัออกมาวนัละ 200 ครัง้หรือประมาณปีละ 70,000 กวา่ครัง้  นานๆเข้าจึงทําให้เกิด
รอยตีนกาขึน้  โดยเฉล่ียผู้ท่ีสบูบหุร่ีจนติด  อวยัวะทกุระบบจะเสื่อมหรือแก่เร็วขึน้ประมาณ 10 ปี  ผู้ ท่ีติด
บหุร่ีจึงมใีบหน้าท่ีแกเ่ร็วกวา่ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ี   

บหุร่ีทําให้หวัใจเต้นเร็วขึน้และความดนัโลหิตสงูเพ่ิมขึน้เน่ืองจากนิโคตนิในบหุร่ีทําให้ไขมนัชนิดไม่
ดีในเลือดเกาะติดผนงัหลอดเลือดง่ายขึน้สง่ผลให้เส้นเลือดคอ่ยๆตีบลง (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555)   
และมีกรดในกระเพาะอาหารเพ่ิมขึน้ (สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ, 2550)  เมื่อสบูบหุร่ีเป็นระยะเวลานานจะมี
ผลตอ่ความสามารถในการคิด  การจํา  การรับรู้ท่ีแปรปรวน  หลอดเลือดแขง็และเปราะง่าย  หลอดเลือด
ใหญ่บริเวณช่องท้องโป่งพอง  หลอดลมอกัเสบเรือ้รังและโรคปอดเรือ้รังจนกลายเป็นโรคถงุลมโป่งพอง  
เน่ืองจากสารไนโตรเจนไดออกไซด์ในควนับหุร่ีทําลายเนือ้เย่ือในปอดและถงุลมให้ฉีกขาดจนเป็นถงุลมท่ีมี
ขนาดใหญ่ขึน้กลายเป็นโรคถงุลมปอดโป่งพอง  มีผลทําให้มีพืน้ท่ีผิวเนือ้เย่ือภายในปอดซึ่งเป็นท่ีรบั
ออกซิเจนเข้าสูร่่างกายน้อยลง  จึงต้องหายใจเร็วขึน้เพ่ือให้ออกซิเจนเข้าสูร่่างกายเพียงพอ  นอกจากนีบ้หุร่ี
ยงัเป็นสาเหตใุห้เกิดมะเร็งของกลอ่งเสียง มะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งปอด  เน่ืองจากสารเคมจํีานวน
มากท่ีมนํีา้มนัทาร์อยู่หรือท่ีเรียกวา่คราบบหุร่ีหรือนํา้มนัดนิรวมทัส้ารท่ีเป็นก๊าซหลายชนิดจากการเผาไหม้
ของบหุร่ีล้วนมีคณุสมบตัเิป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอด  โดยร้อยละ 90 เป็นผลจากการสบูบหุร่ี 
(ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555)   นอกจากนีก้ารสบูบหุร่ียงัมผีลทําให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการอดุ
ตนัของเส้นเลือดท่ีไปเลีย้งเส้นประสาทท่ีควบคมุการแขง็ตวัของอวยัวะเพศ  จํานวนอสจิุลดลงและตวัอสจิุมี
การเคลื่อนไหวช้าผิดปกตจิึงสง่ผลให้เป็นหมนัได้ (Dushyant et al., 2010)   

4.2 ผลกระทบต่อจติใจและพฤตกิรรม  จะพบวา่ผู้ ท่ีตดิบหุร่ีจะมบีคุลิกภาพแปรปรวน  
หงดุหงิดง่าย กระวนกระวาย  ควบคมุอารมณ์ของตนเองไมไ่ด้  ก้าวร้าวและมีภาวะซึมเศร้า  ในวยัรุ่นบาง
คนอาจมีผลทําให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิตได้ (Varcarolis, 2011)  เน่ืองจากสารนิโคตินในควนับหุร่ีออก
ฤทธ์ิกระตุ้นสมองแรงมาก  ในผู้ ท่ีไมเ่คยสบูบหุร่ีการกระตุ้นจะรุนแรงจนถึงขัน้ทําให้มือสัน่  ผู้ ท่ีสบูบหุร่ี
สมองจะเคยชินกบัการท่ีถกูกระตุ้นโดยนิโคตนิ  เมื่อเลกิสบูในระยะแรกจึงเกิดอาการง่วงซึมหรือไมม่ีสมาธิ



20 
 

ในการทํางาน (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555)   นอกจากนีย้งัสง่ผลกระทบตอ่สงัคมคือทําให้การสร้าง
สมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนบกพร่อง  ไมม่ีเพ่ือน  แยกตวั  ไมเ่ข้าสงัคมและเป็นท่ีรังเกียจของบคุคลในสงัคม
เน่ืองจากการสบูบหุร่ีมีผลเสยีตอ่สขุภาพและจิตใจของบคุคลท่ีอยู่ใกล้เคยีงร่วมด้วย (Mohr, 2009)   เพราะ
ควนับหุร่ีมือสองเป็นสาเหตขุองโรคและการตายก่อนวยัอนัควรในเดก็และผู้ใหญ่  เน่ืองจากร่างกายเดก็อยู่
ในระยะท่ีกําลงัเจริญเตบิโตจึงรับสารพิษและสารก่อมะเร็งจากควนับหุร่ีมือสองได้ง่าย  ทารกแรกเกิดใน
มารดาท่ีได้รับควนับหุร่ีมือสองขณะตัง้ครรภ์จะมนํีา้หนกัตวัแรกเกิดน้อยกวา่ปกติ  ซึ่งทําให้ร่างกายออ่นแอ
และเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาสขุภาพอ่ืนๆตามมา (ประกิต วาทีสาธกกิจและมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี, 
2555)   อีกทัง้ยงัเป็นการสิน้เปลืองเงินและเวลาในการแสวงหาบหุร่ีมาสบูอีกด้วย  ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจํา
จะมีคา่ใช้จ่ายประมาณวนัละ 10.8 บาทตอ่คน  โดยผู้ชายมีรายจ่ายสงูกวา่ผู้หญิงเกือบเท่าตวัคือประมาณ 
11 บาทและผู้หญิงประมาณ 6.7 บาท  ถึงแม้รายจ่ายตอ่คนตอ่วนัจะไมส่งูมากนกัแตถ้่าพิจารณาในพ.ศ. 
2547 มีผู้สบูบหุร่ีเป็นประจําจํานวน 9.6 ล้านคน ดงันัน้ผู้สบูบหุร่ีทัง้หมดสญูเสียเงินเป็นคา่ใช้จ่ายรวมกนั
ประมาณ 5 หมื่นกวา่ล้านบาทตอ่ปี (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)   
 
5. การดูแลวยัรุ่นท่ีสูบบุหร่ี 

เพ่ือรณรงค์ป้องกนัและควบคมุการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นให้มปีระสิทธิภาพ  ครอบครัว  โรงเรียนและ
ชมุชนควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพิษภยัของบหุร่ี  ซึง่จะช่วยให้สามารถคดักรองและประเมินปัญหา
การสบูบหุร่ีของวยัรุ่นได้อย่างครอบคลมุ  และหาแนวทางการช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีได้ตรงประเดน็
ปัญหา เน่ืองจากการช่วยเหลือและบําบดัรักษาผู้ท่ีเสพตดิบหุร่ีนัน้จะแตกตา่งกนัไปตามระดบัความรุนแรง
ของการติดนิโคติน  ซึ่งการคดักรองวยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีนัน้สามารถใช้เคร่ืองมือหรือแบบสอบถามมาคดักรอง
และพิจารณาร่วมด้วย  ปัจจบุนันิยมใช้แบบประเมินความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน (Fagerstrom Test 
for Nicotine Dependence: FTND) (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2555)  ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดของแบบประเมนิความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน (Fagerstrom Test for  
              Nicotine Dependence) 
 
รายละเอียด 0 

คะแนน 
1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

1. ใช้เวลานานเท่าไหร่ จงึเร่ิมสบูบหุร่ีมวนแรกหลงัต่ืนนอน > 60 นาที 31 - 60 
นาที 

6 - 30 นาที ภายใน 5 
นาทีแรก (< 
5 นาที) 

2. รู้สกึลาํบากหรือไม่ที่จะงดสบูบหุร่ีในสถานที่ห้ามสบู เช่น  
   ห้องสมดุ, โรงภาพยนตร์ 

ไม่ใช่ 
 

ใช่ 
 

  

3. บหุร่ีมวนใดที่งดยากที่สดุ  มวนใดก็ได้
เหมือนกนั 

มวนใดที่สบู 
ในตอนเช้า 

  

4. สบูบหุร่ีวนัละก่ีมวน < 10 11 - 20 21 - 30 > 30 
5. สบูบหุร่ีบ่อยครัง้ระหว่าง 2 - 3 ชัว่โมงแรกหลงัจากต่ืน
นอน 
   ตอนเช้ามากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ของวนั 

ไม่ใช่ ใช่ 
 

  

6. แม้ว่าจะเจ็บป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงเกือบตลอดเวลา  
    แต่ก็ยงัคงสบูบหุร่ี 

ไม่ใช่ ใช่   

หมายเหตุ คะแนน 0 - 3 ถือว่ามีระดบัความรุนแรงของการติดนิโคตินตํ่า 4 - 5 คะแนน มีความรุนแรงของการติดนิโคติน
ปาน 
             กลาง และคะแนน 6 - 10 มีระดบัความรุนแรงของการติดนิโคตินรุนแรง 

การประเมินวยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ี  ประเดน็สําคญัท่ีควรค้นหาคอือะไรเป็นสาเหตสุําคญัหรือปัจจยัท่ีทํา
ให้สบูบหุร่ี  ประสบการณ์ในการเลกิ  แรงจงูใจและความต้องการเลิกบหุร่ี  การประเนินเพ่ือค้นหาปัญหา
นัน้ควรตระหนกัในสิทธิ  ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และเน้นความลบั  เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องการการ
ยอมรับ ความไว้วางใจ  ความเหน็อกเห็นใจ  ไมค่วรกลา่วตําหนิหรือมองวา่วยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีเป็นผู้กระทําผดิ  
แตใ่ห้ยอมรับในอารมณ์  ความคิดและพฤตกิรรมท่ีวยัรุ่นแสดงออก  เพ่ือแสดงถึงการเหน็ใจและเข้าใจในสิ่ง
ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งจะนําไปสูก่ารแก้ปัญหาของวยัรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. การป้องกันและการบ าบัดรักษาวัยรุ่นท่ีตดิบุหร่ี 

6.1 การป้องกันวยัรุ่นสูบบุหร่ี ทําได้โดยการประสานงานและร่วมมือกบับคุลากรทางการศกึษา
ท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น ในการดําเนินงานร่วมกนัสามารถกระทําได้ทัง้ 3 มิติ คือ   
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6.1.1 มิติท่ีหน่ึง เป็นการให้ความรู้แก่วยัรุ่นทัว่ไปเก่ียวกบัพิษภยัของบหุร่ี ทกัษะชีวิตและ 
แนวทางการดําเนินชีวิตเพ่ือห่างไกลบหุร่ี  โดยมีวตัถปุระสงค์คือ  เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนกัตอ่พิษภยัของบหุร่ีและรู้เท่าทนัถึงกลยทุธ์ของบริษัทบหุร่ีในการหลอกลอ่  แทรกแซงนโยบาย
ตา่งๆ  เพ่ือมิให้วยัรุ่นเข้าถงึบหุร่ีได้ง่าย   

6.1.2 มิติท่ีสอง คือการป้องกนัผู้สบูบหุร่ีหน้าใหมโ่ดยให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพิษ
ภยั   

ทกัษะการปฏิเสธและทกัษะการจดัการความเครียด  วิตกกงัวลหรือทกัษะในการดําเนินชีวิต  ซึ่งถือวา่เป็น
บทบาทใหมใ่นการดแูลสขุภาพวยัรุ่นในโรงเรียน  การป้องกนัการสบูบหุร่ีในโรงเรียนควรมีการร่วมมือกบั
บคุลากรทางการศกึษาในการสอดแทรกความรู้เก่ียวกบับหุร่ีในเนือ้หาของการเรียนการสอนและทํา
กิจกรรมร่วมกนักบัวยัรุ่น  เช่น  การจดักิจกรรมโต้วาที  การประกวดหนงัสัน้  การวาดภาพรณรงคก์ารงดสบู
บหุร่ี  การจดักีฬาห่างไกลบหุร่ี  การจดักิจกรรมนกัสืบตวัจ๋ิวในการค้นหาผู้ ท่ีสบูบหุร่ี  และอาจมอบเกียรติ
บตัรหรือให้คํายกย่องชมเชยแก่วยัรุ่นท่ีไมส่บูบหุร่ี เป็นต้น  ทัง้นีถื้อเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับและ
พฒันาศกัยภาพของวยัรุ่นตามหลกัพฒันาการ นอกจากนีค้วรให้ครอบครัว  ชมุชนและสงัคมเข้ามามีสว่น
ร่วมในการเป็นตวัอย่างท่ีดวรสนบัสนนุการไมส่บูบหุร่ีของวยัรุ่น    

6.1.3 มิติท่ีสาม คือการป้องกนัมิให้วยัรุ่นท่ีริเร่ิมสบูบหุร่ีมพีฤติกรรมการเสพติดบหุร่ี โดย 
อาจจดักิจกรรมการให้การปรึกษาแบบทัง้รายกลุม่และรายบคุคล (Halmiton et al., 2004)   เพ่ือให้วยัรุ่น
ได้ทําความเข้าใจตนเอง ฝึกคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล มีระบบ ตระหนกัในพิษภยัของบหุร่ีและมุง่มัน่ตอ่การ
เลิกบหุร่ี เพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจตามมาจากการเสพติดบหุร่ี  โดยกิจกรรมอาจมีลกัษณะเป็น
กลุม่เพ่ือนช่วยเพ่ือนแล้วคอ่ยให้การปรึกษาแบบรายบคุคล  เพ่ือสง่เสริมให้วยัรุ่นได้ฝึกคิด  พิจารณา  
ตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยมีครูเป็นพ่ีเลีย้ง  ให้กําลงัใจและให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

6.2 การบ าบัดรักษาวัยรุ่นท่ีติดบุหร่ี การบําบดัรักษามี 2 ประเภทคือการบําบดัรักษาด้วยยา
และการบําบดัรักษาทางจิตสงัคม ทัง้นีม้ีความแตกตา่งกนัไปตามระดบัความรุนแรงของการติดนิโคตินจาก
การคดักรองและประเมินดงัท่ีกลา่วไปแล้วก่อนหน้านี ้

6.2.1 การบ าบัดรักษาด้วยยา จะมีผู้สบูบหุร่ีสว่นหนึ่งท่ีอาจเกิดอาการถอนนิโคตนิขึน้ 
ภายหลงัการหยดุสบูบหุร่ี  ซึ่งกลุม่นีจํ้าเป็นต้องอาศยัการรักษาด้วยยาร่วมด้วย  ทัง้นีก้ารรักษาด้วยยาจะไม่
มีผลช่วยทําให้ผู้สบูเลิกบหุร่ีได้เลยหากผู้สบูไมม่ีความตัง้ใจท่ีจะเลิกเอง  และไมม่ีความอดทนยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้  ยาและผลติภณัฑ์ท่ีนํามาใช้ช่วยเลิกบหุร่ีได้แก่ Nicotine Replacement 
Therapy: NRT  ซึ่งเป็นการให้นิโคตินในรูปแบบอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่หุร่ีแก่ผู้สบู  การใช้ NRT นีจ้ะทําให้ผู้สบูได้รับ
นิโคตินทดแทนจากท่ีได้รับในบหุร่ีแตจ่ะไมไ่ด้รับควนับหุร่ีหรือสารพิษหรือสารก่อมะเร็งท่ีพบในควนับหุร่ีเข้า
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ไปด้วย  ดงันัน้จึงมีความปลอดภยัมากกวา่การสบูบหุร่ี  สําหรับในประเทศไทย NRT  มีอยู่ 2 รูปแบบ  คือ  
หมากฝรั่งเคีย้วนิโคตนิ (nicotine gum)  และแผน่ติดผิวหนงันิโคตนิ (nicotine patch)  ในการเลือกใช้ 
NRT  ควรระวงัในผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลือด  โรคของตอ่มไธรอยด์ทํางานมาก  โรคเบาหวานชนิดท่ี 1  
ผู้ ท่ีแพ้สารนิโคติน  ผู้ ท่ีมีปัญหาทางทนัตกรรม (สําหรับหมากฝรั่ง)  และผู้ ท่ีเป็นโรคผ่ืนแพ้สมัผสั (สําหรับ
แผน่ติด) (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) การใช้ NRT ดงัสรุปในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2  การใช้ NRT ((กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
 
รูปแบบของยา ขนาดที่ใช้ ค าแนะน าในการใช้ อาการข้างเคียงที่พบ 

หมากฝร่ังเคีย้ว กรณีสูบ < 25 มวน/วนั  
ให้ใช้ชิน้ละ 2 มก. 
- 6 สด.แรกใช้ 1 ชิน้ทกุ 1-2 
ชม.  
- 3 สด.ต่อมาใช้ 1 ชิน้ทกุ 2-
4 ชม.  
- 3 สด.ต่อมาใช้ 1 ชิน้ทกุ 4-
8 ชม.  
แต่ต้องไม่เกิน 30 ชิน้/วนั ให้
ใช้ได้นาน 2-6 เดือน 

ผู้สบูต้องหยดุสบูบหุร่ีทนัที
ก่อนเร่ิมใช้และระหว่างใช้
หมากฝร่ัง สาํหรับผู้ที่สบู
บหุร่ีจดัหรือติดนิโคติน
รุนแรง (> 20 มวน/วนั) ให้
ค่อยๆลดบหุร่ีร่วมไปกบัการ
ใช้หมากฝร่ัง 

เมื่อยขากรรไกร สะอึก เรอ 
คลืน่ไส้ ปวดแสบยอดอก 

กรณีสูบ > 25 มวน/วนั  
ให้ใช้ชิน้ละ 4 มก. 
- 6 สด.แรกใช้ 1 ชิน้ทกุ 1-2 
ชม.  
- 3 สด.ต่อมาใช้ 1 ชิน้ทกุ 2-
4 ชม.  
- 3 สด.ต่อมาใช้ 1 ชิน้ทกุ 4-
8 ชม.  
แต่ต้องไม่เกิน 15 ชิน้/วนั ให้
ใช้ได้นาน 2-6 เดือน 

งดเคร่ืองด่ืมที่มีความเป็น
กรดก่อนเร่ิมใช้หมากฝร่ัง
อย่างน้อย 15 นาที และ
ระหว่างเคีย้วต้องเคีย้วช้าๆ
จนกระทัง่มีรสเผ็ดซ่าแล้ว
หยดุเคีย้ว ให้อมไว้ระหว่าง
กระพุ้งแก้มและเหงือก
เพื่อให้ยาถกูดดูซมึ
จนกระทัง่รสซ่าหายไปจงึ
เคีย้วใหม่ โดยควรทํา
ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที 
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รูปแบบของยา ขนาดที่ใช้ ค าแนะน าในการใช้ อาการข้างเคียงที่พบ 

แผ่นติดผิวหนงั กรณีสูบ < 20 มวน/วนั 
- 6-8 สด.แรกให้ใช้ขนาด
แผ่นละ 20 ตรซม.  
- 3-4 สด.ต่อมาขนาดแผ่น
ละ 10 ตรซม.  

- ให้หยดุสบูบหุร่ีก่อนและ
ระหว่างใช้แผ่นติดผิวหนงั 
- ในวนัที่เร่ิมต้นหยุดสบูบหุร่ี
ให้ติดแผ่นยาทนัทีที่ตื่นนอน 
- ให้ติดแผ่นยาบริเวณที่ไม่มี 

ระคายเคืองผิวหนงั เป็นผ่ืน
คนั นอนไม่หลบั 

ให้ใช้ได้นานไม่เกิน 12 สด. 
 กรณีสูบ > 20 มวน/วนั 

- 3-4 สด.แรกให้ใช้ขนาด
แผ่นละ 30 ตรซม. 
- 3-4 สด.ต่อมาขนาดแผ่น
ละ 20 ตรซม.  
- 3-4 สด.ต่อมาขนาดแผ่น
ละ 10 ตรซม.  
ให้ใช้ได้นานไม่เกิน 12 สด. 

ขน แต่สาํหรับผู้หญิงไม่ให้
ติดที่หน้าอก 
- เปลีย่นที่ติดแผ่นยาทกุวนั 
อย่าติดซํา้ที่เดิม 

 

     
6.2.2 การบ าบัดรักษาทางจติสังคม โดยสว่นใหญ่วยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีมกัมีระดบัความ

รุนแรง 
ของการติดนิโคตินในระดบัเลก็น้อยถงึปานกลาง   ดงันัน้การบําบดัรักษาท่ีมปีระสิทธิภาพสงูสดุคือการ
บําบดัทางจิตสงัคม เน่ืองจากการบําบดัรกัษาด้วยยาอาจกิดผลเสียท่ีตามมาได้  เช่น   การติดนิโคตินเพ่ิม
มากขึน้  ซึ่งเป็นผลเสียตอ่ร่างกายและทําให้สิน้เปลืองโดยไมจํ่าเป็น (Grimshaw & Stanton, 2005)  การ
บําบดัทางจิตสงัคมสามารถทําได้โดยการประเมินแรงจงูใจในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม (Transtheoretical 

Model of Behavioral Change: TTM)  เป็นการประเมินระยะความต้องการเลกิบหุร่ีและให้การปรึกษา
โดยใช้โมเดล 5A  และเทคนิค 5D มาบรูณาการร่วมด้วย  ทัง้นีป้ระเดน็สําคญัท่ีสดุคือต้องมีการติดตาม  
ประเมินผลโดยการสอบถาม ชมเชย   ให้กําลงัใจอย่างสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง  เพ่ือเป็นการสร้างเสริม
กําลงัใจในการตอ่สู้กบัอาการอยากบหุร่ี  ซึ่งในระยะ 2 สปัดาห์แรกของการบําบดัรกัษาเป็นระยะท่ีสําคญั
ท่ีสดุ   ควรให้กําลงัใจวยัรุ่นอย่างใกล้ชิดและมีการประเมินตอ่ทกุ 2 สปัดาห์/ทกุเดือนอย่างตอ่เน่ืองอย่าง
น้อย 6 เดือน  เพ่ือให้วยัรุ่นได้ลด ละ เลิกบหุร่ีอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 
2554) 
 
7. ระยะของความพร้อมท่ีจะเลกิบุหร่ี (Transtheoretical Model of Behavioral Change: TTM) 
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ระยะของความพร้อมท่ีจะเลิกบหุร่ีมี 5 ระยะคือ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
 7.1 ระยะยังไม่คดิจะเลกิบุหร่ี (Pre-Contemplation) เป็นระยะท่ีผู้สบูยงัไมค่ิดจะเลกิ  ยงัไม่
ตระหนกัถึงผลดีของการเลิกหรือมีความเช่ือบางอย่างท่ีทําให้ไม่อยากเลกิหรือไมค่ิดจะเลกิ  เป้าหมายการ
ให้คําปรึกษาในระยะนีค้ือเพ่ือช่วยให้คนสบูเร่ิมคิดหรือได้คิดถึงการเลิกสบุ  การให้คําปรึกษาควรถามถงึ
ความรู้สกึ  เชน่  “คณุคิดอย่างไรตอ่การสบูบหุร่ี”  ถามเหตผุล  เช่น  “เพราะเหตใุดจึงยงัไมเ่ลิกสบู  เหตใุด
คณุจึงคิดหรือเช่ืออย่างนัน้”  ถามความรู้  เช่น  “คณุทราบไหมวา่การสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
อย่างไร  ทัง้ตวัคณุเองและผู้ใกล้ชิด”  แนะนําให้คิดถึงการเลิกสบู  เชน่  “ขอแนะนําวา่เพ่ือสขุภาพของตวั
คณุเอง  คณุควรเร่ิมคิดถึงการเลิกบหุร่ี”  แนะนําข้อดีของการเลิกและวิธีการเลกิ  แสดงความพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการเลิกบหุร่ี  เชน่ “การเลิกสบูบหุร่ีมีข้อดีหรือประโยชน์หลายอย่าง”  “คณุเคยมีความรู้
เร่ืองวิธีเลิกบหุร่ีไหม  วิธีเลกิบหุร่ีมหีลกัสําคญัคือ  ต้องทราบกลไกการเสพติดและอาการขาดนิโคตนิและ
วิธีการบรรเทาอาการขาดนิโคตนิในระยะต้นๆของการเลกิ  อาการอีกอย่างเกิดจากความเคยชินท่ีจะทําให้
คณุนึกถึงบหุร่ีและอยากสบูบหุร่ีซึ่งมีวิธีแก้ไขหรือป้องกนั  คณุลองนําสิ่งท่ีเราคยุกนัวนันีไ้ปคิดด ู หาก
ต้องการเลิกบหุร่ีเมื่อไรก็มาท่ีคลินิกเลิกบหุร่ี” พร้อมบอกรายละเอียด  วนั  เวลาเปิดหรือสง่ตอ่ตามความ
สะดวกของผู้ ท่ีต้องการเลกิบหุร่ี (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
 7.2 ระยะลังเลใจท่ีจะเลกิบุหร่ี (Contemplation)   เป็นระยะลงัเลใจแตค่ดิจะเลิกภายใน 6 
เดือน เป้าหมายการให้คําปรึกษาในระยะนีค้ือเพ่ือช่วยให้คนสบูบหุร่ีคิดถึงการเลิกสบูอย่างจริงจงัและเกิด
ความรู้สกึมัน่ใจท่ีจะเลกิมากขึน้  การให้คําปรึกษาควรถามข้อดีข้อเสียของการสบูบหุร่ีและการเลิกสบูบหุร่ี
เพ่ือนํามาชัง่นํา้หนกัในการตดัสนิใจเลิก  เชน่  “การสบูบหุร่ีมีอะไรดีบ้าง”  “บหุร่ีมีดีอะไรหรือคณุจึงไมเ่ลิก
สบู”  “คณุคิดวา่การท่ีคณุมีสขุภาพเช่นนีเ้ป็นผลมาจากการสบูบหุร่ีหรือไม”่  “คณุทราบวา่การสบูบหุร่ี
สง่ผลเสียตอ่สขุภาพของคณุอย่างไร”  “คณุเคยเลิกมาแล้วแตก่ลบัไปสบูอีก  ยงัจําสิ่งดีๆท่ีเกิดขึน้เมื่อคณุ
เลิกบหุร่ีครัง้นัน้ได้ไหม รู้สีกหายใจเตม็ปอด  คนท่ีบ้าน  พอ่แมด่ีใจ  ภมูิใจ”  ถามเหตผุลของความลงัเลใจ  
“เพราะเหตใุดจึงยงัไมต่ดัสินใจ  อะไรท่ีทําให้คณุลงัเลใจ”  ช่วยให้เลกิโดยให้ความรู้  เสริมความเช่ือมัน่ใน
ตนเองและสร้างแรงจงูใจ เสนอแนะวิธีเลิกท่ีเหมาะสมแก่ผู้สบูแตล่ะคน  เช่น  “จากท่ีคยุกนัมาคณุคดิวา่จะ
ลองลงมือเลิกได้ไหม” (ในกรณีท่ีไมเ่คยเลกิมาก่อนหรือมีความเช่ือท่ีไมถ่กูต้อง)  “คณุคิดวา่จะลองอีกสกั
ครัง้ไหม  คนสว่นใหญ่ใช้ความพยายามหลายครัง้กวา่จะเลิกได้”  (ในกรณีเคยเลิกมาก่อนและรู้สกึวา่
ตนเองล้มเหลว)  ช่วยให้เลกิโดยให้เอกสารคูม่ือเลิกบหุร่ีและนดักลบัมาพบกนัอีก เชน่ “ลองกลบัไปคิด
ดกู่อน  หากตดัสนิใจได้วา่จะเลิกกก็ลบัมาคยุกนัได้”  “เอาเอกสารน่ีไปอา่นแล้วลองทําตาม  หากมีข้อสงสยั
ก็กลบัมาคยุกนัได้” (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
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 7.3 ระยะพร้อมจะเลกิบุหร่ี (Preparation)  เป็นระยะพร้อมจะเลิกใน 30 วนั  เป้าหมายการให้
คําปรึกษาในระยะนีค้ือเพ่ือให้คนสบูเตรียมความพร้อมสําหรับการเลกิสบูและกําหนดวนัเลิกสบู  การให้
คําปรึกษาควรถามแรงจงูใจ  ประสบการณ์เลกิสบูและการเตรียมตวัให้พร้อม  ควรแนะนําให้ตดัสินใจเลิก
ให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้  เช่น  “ท่ีคณุกําหนดวา่จะเลิกสบูสปัดาห์หน้า  อีกหลายวนั  จะไมล่องลงมือวนันี ้
เลยหรือ  เพราะหากเลกิไมไ่ด้จะได้ทราบวา่อปุสรรคอยูท่ี่อะไร  จะได้หาทางแก้ไขกนั  หากเลิกได้ก็โชคดี
ไป”  อาจช่วยให้เลิกโดยวางแผนปรับพฤติกรรม 5D  ได้แก่ แก้ไขอาการขาดนิโคติน  การสง่ตอ่ในกรณีท่ี
ต้องการยา การให้เอกสารเตือนความจําตามความเหมาะสม (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
 7.4 ระยะก าลังเลกิบุหร่ี (Action)  เป็นระยะเลิกบหุร่ีแล้วภายใน 6 เดือนและพยายาม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเป็นคนไมส่บูบหุร่ี  เป้าหมายการให้คําปรึกษาในระยะนีค้ือเพ่ือช่วยให้คนสบูหลดุพ้น
จากการขาดนิโคตินและไมก่ลบัไปสบูอีก  ควรถามอาการท่ีเกิดขึน้และความรู้สกึ  เช่น  “ตอนนีรู้้สกึอย่างไร 
เลิกได้มาตลอดโดยไมไ่ด้สบูแม้แตนิ่ดเดียวหรือไม ่ เลิกวิธีไหน  ทิง้เลยหรือคอ่ยๆลดลง  ใช้ยาหรือ
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆไหม  มีอาการอย่างไร  แก้ไขอาการอย่างไร”  แนะนําให้ไมก่ลบัพยายามไปสบูอีก  เชน่  “ดี
มากเลยท่ีเลิกได้นานเท่านี ้พยายามตอ่นะอย่ากลบัไปสบูอีก”  ประเมินอปุสรรคหรือตวักระตุ้นท่ีอาจทําให้
กลบัไปสบูอีกและจดุแขง็ท่ีจะทําให้เลกิได้สําเร็จ  ช่วยให้เลิกโดยเน้นท่ีความสําเร็จท่ีได้พยายามมา  สิ่งดีๆ
ท่ีเกิดขึน้จากการเลกิสบูบหุร่ีและค้นหาวิธีป้องกนัการกลบัไปสบูอีก (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
 7.5 ระยะเลิกสูบบุหร่ีได้แล้ว (Maintenance) เป็นระยะไมส่บูบหุร่ีนานกวา่ 6 เดือนขึน้ไปและ
ปรับพฤตกิรรมเป็นคนไมส่บูบหุร่ีได้ เป้าหมายการให้คําปรึกษาคือเพ่ือช่วยให้ไมส่บูบหุร่ีอย่างถาวร ควร
ถามความรู้สกึและการดําเนินชีวิตประจําวนั ตวักระตุ้นท่ีอยากให้ลองสบู ช่วยป้องกนัการกลบัไปสบูอีก
โดยแนะนําวิธีป้องกนัการกลบัไปสบูอีก เสนอแนะวิธีจดัการกับสถานการณ์ท่ีอาจทําให้กลบัไปสบูอีก 
(กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
 ระยะของความพร้อมท่ีจะเลิกบหุร่ีสรุปได้ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  ระยะของความพร้อมท่ีจะเลกิบหุร่ี (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554) 
 
ระดับขัน้ ลักษณะของผู้สูบบุหร่ี แนวทางการแก้ไข 

Precontemplation ในช่วงเวลา 6 เดือนข้างหน้า ผู้สบูบหุร่ี
ยงัไม่มีความคิดที่จะเลกิสบูบหุร่ีเลย 

ให้ข้อมลูเก่ียวกบัโทษของการสบูบหุร่ี 

Contemplation ในช่วงเวลา 6 เดือนข้างหน้า ผู้สบูบหุร่ี
มีความคิดที่จะเลกิสบูบหุร่ีแล้ว แต่ยงั

เน้นยํา้ข้อมลูเก่ียวกบัประโยชน์ของ
การเลกิบหุร่ี สร้างแรงจงูใจ แก้ไข
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ระดับขัน้ ลักษณะของผู้สูบบุหร่ี แนวทางการแก้ไข 

มีความลงัเลหรือมีอปุสรรคบาง
ประการอยู่ รวมถงึยงัไม่มีแผนการเลกิ
อย่างชดัเจน 

อปุสรรคหรือความเชื่อต่างๆ 

Preparation ผู้สบูบหุร่ีมีความคิดที่จะเลกิบหุร่ีให้ได้
ภายใน 1 เดือนข้างหน้า รวมถงึเคยมี
ประวติัพยายามที่จะเลกิสบูบหุร่ีอย่าง
จริงจังมาแล้วอย่างน้อย 1 ครัง้ภายใน 
6 เดือนที่ผ่านมา 

วางแผนการเลกิ กําหนดวนัเลิกบหุร่ี 
ให้คําปรึกษาและปรับเปลีย่น
พฤติกรรมรวมถงึพิจารณาใช้ยาในผู้ที่
จําเป็น   

Action ผู้สบูบหุร่ีที่สามารถเลกิสบูบหุร่ีได้แล้ว
ภายในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 

ให้การสนบัสนนุ ช่วยแก้ไขปัญหาหรือ
อปุสรรค เพื่อป้องกนัการกลบัไปสบุ
บหุร่ีอีกครัง้ Maintenance ผู้สบูบหุร่ีที่สามารถเลกิสบูบหุร่ีได้แล้ว

นานมากกว่า 6 เดือน 

      
8. การให้ค าปรึกษาเพื่อเลกิบุหร่ีโดยใช้โมเดล 5A 

เป็นโมเดลท่ีบคุลากรทางสขุภาพสว่นใหญ่นํามาปฏิบตัใิช้ในการช่วยเหลือบคุคลทัว่ไปท่ีสบูบหุร่ี  
ซึ่งสามารถนํามาบรูณาการร่วมกบัการให้การปรึกษาโดยการใช้โมเดล 5A ดงันี ้(กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 
2554) 

8.1 Ask (A1) เป็นการถามถึงประวตัิและพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี ดงันี ้
คณุสบูบหุร่ีหรือไม ่ สบูปริมาณเท่าไหร่  ระยะเวลาในการสบู  ชนิดของบหุร่ี  ราคาบหุร่ีและ

แหลง่ท่ีมาของบหุร่ีเป็นต้น  หากคําตอบคือ  “ไม่สูบ”  เราควรชมเชยวา่  “คณุโชคดี  ยินดีด้วยหรือดใีจด้วย” 
อาจถามเพ่ือประเมินผลกระทบจากควนับหุร่ีมือสอง  เชน่  “มีคนในบ้านสบูไหม?  คนท่ีอยูบ้่านเดียวกนัสบู
ไหม?  มีเพ่ือนสนิทหรือคนใกล้ชิดสบูไหม?” เป็นต้น  หากคําตอบคือ “ไม่มี”  เราควรแสดงความยินดี  หาก
คําตอบคือ  “เคยสูบแตเ่ลิกแลว้”  เราควรชมเชยและถามระยะเวลาท่ีเลิกได้  เช่น  “เลิกได้นานเท่าไรแล้ว?” 
หากคําตอบคือเลิกไดใ้นระยะ 6 เดือนข้ึนไป  เราควรชมเชยและประคบัประคองวา่  “คณุมีความเข้มแขง็
มากท่ีเลกิได้สําเร็จ  คณุโชคดท่ีีเลกิบหุร่ีได้แล้ว  ยินดีด้วย  ดีใจด้วย  อย่าเผลอไปสบูอีก  อย่าประมาท  
อย่าคิดวา่มวนเดยีวไมเ่ป้นไร”  หากคําตอบว่าเลิกไดใ้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  เราควรชมเชย  
ประคบัประคองและให้กําลงัใจวา่  “คณุมีความเข้มแขง็มากท่ีเลกินานเท่านีแ้ล้ว  พยายามตอ่  อดทนไว้  
อย่ากลบัไปสบูอีก”  หากคําตอบคือ “สูบ”  เราควรแนะนําให้เลกิ   ซึ่งการถามถึงสิ่งเหลา่นีถื้อวา่เป็นกา
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รวบรวมข้อมลูในขัน้ท่ี 1 ของการประเมินในการให้การปรึกษา  ทําความเข้าใจปัญหา  เพ่ือนําไปวางแผน
ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและตามความต้องการของวยัรุ่น (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554)  

8.2 Advise (A2)  เป็นการแนะนํา  ให้ข้อมลู  ข้อเสนอตา่ง ๆเพ่ือให้วยัรุ่นได้พิจารณาถึงข้อดีของ
การเลิกบหุร่ี  ข้อเสียของการสบูบหุร่ี  โดยการให้ข้อมลูเก่ียวกบัพิษภยัของบหุร่ี  ผลกระทบตอ่ร่างกาย  
จิตใจและสงัคมท่ีอาจเกิดขึน้  ผลประโยชน์เมื่อเลิกบหุร่ีได้สําเร็จ  แนวทางการเลิกบหุร่ีเพ่ือให้วยัรุ่นได้
ตระหนกัในพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและทําความเข้าใจตนเอง  โดยอาจพาวยัรุ่นไปเย่ียมผู้ป่วยท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการสบูบหุร่ีหรือการให้วยัรุ่นไปดวิูดีโอท่ีเก่ียวข้องกบับหุร่ีเป็นต้น  นอกจากนีย้งัเป็นการเน้น
ให้เห็นความสําคญัของการเลกิสบูบหุร่ี  ซึ่งต้องเช่ือมโยงกบัลกัษณะท่ีแตกตา่งของกลุม่คนสบูบหุร่ี  เชน่  
การตัง้คําถามวา่  “อยากเลกิสบูไหม  คิดอย่างไรกบัการสบูบหุร่ี  คณุควรเลิกสบูบหุร่ีเพราะควนับหุร่ีเป็น
สาเหตท่ีุทําให้ลกูของคณุเป็นหอบหืดบ่อยขึน้”  หรือ  “ลกูของคณุจะเกิดในอีกไมก่ี่เดือน  เลกิบหุร่ีเถอะ  
เป็นของขวญัให้ลกู”  (เช่ือมโยงผลของควนับหุร่ีมือสองตอ่ลกู)  “คณุควรเลิกสบูบหุร่ี  เพราะบหุร่ีมี
ผลกระทบตอ่การรักษาโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูของคณุ”  “การสบูบหุร่ีทําให้แผลหายช้ากวา่ท่ี
ควรจะเป็น  ขอแนะนําให้คณุเลิกบหุร่ีให้ได้” (เช่ือมโยงผลของการสบูบหุร่ีตอ่สขุภาพ)  หรือ  “รีบเลิกเสียแต่
ตอนนีโ้อกาสเสี่ยงตอ่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็จะลดลง”   (เช่ือมโยงผลของการสบูบหุร่ีกบัความเสีย่ง
ตอ่สขุภาพ)  “อายยุงัไมม่าก  สบูมาก็ไมน่าน รีบเลิกเสยีกอ่นจะติดมากกวา่นี”้  (เช่ือมโยงกบัการเสพติด)  
อาจให้ข้อมลูวา่  “ปัจจบุนัมกีฎหมายคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ี  สถานท่ีทํางานสว่นใหญ่ห้ามสบู
บหุร่ีแล้ว  หาท่ีสบูยาก  เลิกเสียเถอะ”  (เช่ือมโยงผลของควนับหุร่ีมือสองตอ่สงัคม)  หรือ  “ท่ีทํางานสว่น
ใหญ่มนีโยบายไมร่ับคนสบูบหุร่ีเข้าทํางาน  รีบเลกิเถอะ ถ้ารอไปอีกอาจจะหางานยากและจะตดิมากขึน้
ได้”  (เช่ือมโยงผลของการสบุบหุร่ีตอ่อนาคต)  “สบูบหุร่ีแล้วแก่เร็ว  ผิวพรรณหมอง  ไมผ่อ่งใสอย่างท่ีควร
จะเป็น  เลิกเถอะ”  (เช่ือมโยงผลการสบูบหุร่ีตอ่ภาพลกัษณ์) “คณุใช้เงินกบัการสบูบหุร่ีวนัละเท่าไร  ลอง
คิดเป็นเดือน  เป็นปี  เสียเงินนบัพนั  นบัหมื่น  นา่เสยีดาย  หากเลิกสบูได้ก็จะมีเงินท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตด้านอ่ืนมากขึน้  ท่ีสําคญัคือไมเ่สียทัง้เงินและสขุภาพ” (เช่ือมโยงผลของการสบูบหุร่ีกบัเศรษฐกิจ)  
หรือ  “ไหนๆคณุก็ต้องรกัษาตวัในโรงพยาบาล  ถือโอกาสนีเ้ลิกบหุร่ีเลยนะ  เพราะโรงพยาบาลเป็นเขต
ปลอดบหุร่ี” (เช่ือมโยงผลของควนับหุร่ีมือสองตอ่กฎหมาย) หรือ “ช่วงนีเ้ป็นวนัปีใหมเ่ลกิบหุร่ีเลยดีไหม” 
(เช่ือมโยงกบัวนัสําคญัท่ีจะเป็นจดุเร่ิมต้นให้เลิก) (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554)  

8.3 Assess (A3) เป็นการประเมนิพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีประเภทความรุนแรงของการตดินิโคตนิ  
ปัจจยัเสีย่ง  จดุเดน่  จดุด้อย  แรงจงูใจ  ความต้องการเลิกบหุร่ีและสภาพแวดล้อมท่ีอาจเป็นอปุสรรคใน
การเลิกบหุร่ี  เพ่ือร่วมมือกนัในการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและช่วยให้เลิกบหุร่ีได้นานอย่างตอ่เน่ือง
มากท่ีสดุ สาระสําคญัในแบบประเมนิท่ีต้องมคีือ  สบูวนัละก่ีมวน  สบูมานานก่ีปี  เร่ิมสบูอายเุท่าใด  เคย
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พยายามเลกิมาแล้วก่ีครัง้  แรงจงูใจท่ีทําให้เลกิ  เลิกโดยวธีิใด  (หกัดิบ  คอ่ยๆลด  ใช้ยาหรือสมนุไพรหรือ
อ่ืนๆ)  เลิกได้นานเท่าใด  เลกิครัง้สดุท้ายเมื่อไร  อาการท่ีเกิดขึน้ในระยะท่ีกําลงัเลิกและวิธีแก้ไข  เพราะ
อะไรจึงกลบัมาสบูอีก  สบูเวลาใดบ้าง  อาย ุ เพศ  ลกัษณะงาน  โรคประจําตวั  ยาประจําตวั  พฤติกรรม
การดื่มกาแฟ แอลกอฮอล์  ประวตัิสบูบหุร่ีของคนในบ้านเดียวกนั  เพ่ือนสนิทและผู้ ร่วมงาน  ประเมนิการ
ติดนิโคติน  (อาจใช้แบบประเมนิ FTND)  แรงจงูใจท่ีจะเลกิวนันีค้ืออะไร  กําหนดวนัเลกิเมื่อไร  ยินยอมให้
ติดตามให้กําลงัใจตอ่หรือไม ่ กําหนดระยะเวลาและจํานวนครัง้ในการติดตามและผลท่ีได้ (กรองจิต วาที
สาธกกิจ, 2554)  

8.4 Assist (A4)  เป็นการช่วยเหลือโดยการเสนอทางเลือกในการเลิกบหุร่ี  แหลง่ให้การปรึกษา
และช่วยเหลือ  เพ่ือกระตุ้นวยัรุ่นให้มีการตดัสินใจด้วยตนเองในการปรับเปลีย่นพฤติกรรม  พร้อมทัง้
กําลงัใจ  สร้างแรงจงูใจและเสริมแรงแก่วยัรุ่นเพ่ือแสดงออกถึงการยอมรับ  ให้เกียรติ  เคารพในศกัดิศ์รี
ความเป็นมนษุย์ และสนบัสนนุให้ใช้ศกัยภาพในการรับผดิชอบตอ่ตนเองโดยแนะนําแหลง่ช่วยเหลือท่ีมทีัง้
ในโรงพยาบาลและในชมุชน  เชน่  ถ้าอยากเลิกบหุร่ีก็ไปท่ีคลินิกเลิกบหุร่ีท่ีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล  อา่นแผน่พบัวิธีเลิกบหุร่ีด้วยตนเองหรือโทรศพัท์ไปท่ีเบอร์ 1600  ควิทไลน์สาย
ปลอดบหุร่ี  เสนอแนะวิธีเลิกบหุร่ี แนะนําคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวท่ีจะเป็นกําลงัใจในการเลิก  
ประเมินระยะของความพร้อมท่ีจะเลิกบหุร่ี (Transtheoretical Model of Behavioral Change: TTM)  
แนะนําให้ใช้ประสบการณ์เดิมของผู้สบูเป็นฐานในการให้คําปรึกษา  ทัง้การสร้างแรงจงูใจและการบรรเทา
อาการขาดนิโคติน  เสนอแนะทางเลือกในการบรรเทาอาการ  ให้ข้อมลูเสริมแรงจงูใจถึงผลดีของการเลิก
บหุร่ี  ให้ข้อมลูเร่ืองยาและตวัช่วยอืน่ๆในการบรรเทาอาการขาดนิโคติน  อาจสง่ตอ่แพทย์หรือเภสชักร  ให้
เอกสารคูม่ือวิธีเลิกบหุร่ี  ให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลและรายกลุม่เพ่ือเลิกบหุร่ี  (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 
2554)  

8.5 Arrange and Follow up (A5) เป็นการตดิตามและประเมินผลวยัรุ่นตอ่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  บ่อยครัง้พบวา่การขาดการติดตามอย่างตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอมีผลทําให้วยัรุ่นหนักลบัมาเสพ
ซํา้ เน่ืองจากการท่ีวยัรุ่นกลบัไปดําเนินชีวิตในสงัคมอาจประสบกบัสถานการณ์ท่ีวิกฤติ  ไมส่ามารถจดัการ
แก้ไขด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม  การตดิตามอย่างตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอเป็นเสมือนการให้กําลงัใจและ
ให้โอกาส ทําให้วยัรุ่นมีความเข้มแขง็ทางใจในการลด ละ เลิกบหุร่ีได้อย่างเดด็ขาดมากขึน้ หากเป็นการ
ทํางานในโรงพยาบาลท่ีเป็นระบบ  หน่วยงานรบัผิดชอบในการติดตามคือคลนิิกเลิกบหุร่ีหรือหน่วยงานให้
คําปรึกษาเพ่ือเลิกบหุร่ี  ควรมีการขออนญุาตติดตามผู้สบูท่ีได้รับคําปรึกษาเพ่ือเลกิบหุร่ีทกุราย  มีแบบ
บนัทึกการติดตาม  มีกําหนดระยะเวลาและจํานวนครัง้ของการติดตามอย่างน้อย 6 ครัง้ใน 1 ปี  กําหนด
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รูปแบบการติดตาม ตดิตามเองหรือมีศนูย์กลางทําหน้าท่ีตดิตาม  วิธีติดตาม  นดัมาพบ  โทรศพัท์  
จดหมายหรือสง่หน่วยงานในชมุชนให้ติดตาม (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554)  

โมเดล 5A นีจ้ะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นวา่สิ่งท่ีได้ให้ความช่วยเหลือวยัรุ่นแล้วนัน้ประสบความสําเร็จ
มากน้อยเพียงใด  ในกรณีท่ีติดตามประเมินผลจนถึงขัน้ A5: Arrange and Follow up  แล้วยงัพบวา่วยัรุ่น
ยงัมีพฤตกิรรมสบูบหุร่ีอยู่  นัน่แสดงวา่การช่วยเหลือนัน้ยงัไมป่ระสบความสําเร็จ  ดงันัน้จึงควรพิจารณาอีก
ครัง้วา่ในขัน้ตอนของการประเมนินัน้มีข้อมลูใดท่ีหายไปและเป็นปัญหาหรือไม ่ สว่นใหญ่ท่ีไมป่ระสบ
ความสําเร็จมกัเกิดจากการประเมนิข้อมลูของวยัรุ่นไมค่รอบคลมุ  รีบดว่นสรุปปัญหาและไมไ่ด้ให้วยัรุ่นมี
สว่นร่วมในการตดัสินใจแก้ปัญหาของตนเอง  นอกจากนีย้งัรวมถึงไมไ่ด้ติดตามอย่างตอ่เน่ือง  
 
9. การป้องกันการกลับมาสูบบุหร่ีโดยใช้เทคนิค 5D  

เป็นเทคนิคท่ีให้คําแนะนําแก่วยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีถึงแนวทางปฏิบตัิตนเมื่อมีอาการอยากบหุร่ี   เทคนิค 
5D สามารถช่วยให้เลกิบหุร่ีได้ประสบความสําเร็จเร็วขึน้โดยปฏิบตัิดงันี ้(อรสา พนัธ์ภกัดี, 2555) 

9.1 Delay ขณะอยากสบูบหุร่ีก็อย่าสบูบหุร่ีทนัทีแตใ่ห้นบั 1 - 10 หรือยีดเวลาออกไปให้นาน 3-5 
นาทีเมื่ออยากสบุบหุร่ีเพ่ือเบ่ียงเบนความรู้สกึอยากบหุร่ี จนอาการอยากบหุร่ีหายไปและไมต้่องการสบูบหุร่ี
ในท่ีสดุ 

9.2 Deep breath เป็นการหายใจเข้าออกลกึๆอย่างน้อย 10 ครัง้เมื่อมีอาการอยากบหุร่ีหรือทํา
บ่อยๆ เพ่ือเป็นการฝึกเอาชนะใจตนเองและควบคมุตนเอง 

9.3 Drink water เป็นการดื่มนํา้ช้าๆหรือจิบนํา้บ่อยๆหรือบางคนอาจอมนํา้ไว้แล้วคอ่ยบ้วนทิง้เมื่อ
ความรู้สกึอยากบหุร่ีหายไป 

9.4 Do something else. เป็นการหากิจกรรมอย่างอ่ืนทําเพ่ือเบ่ียงเบนความคิดและความรู้สกึ
อยากบหุร่ี  เช่น  การอาบนํา้  การล้างหน้า  การทํากิจกรรมท่ีตนเองชอบเป็นต้น 

9.5 Discuss with other เป็นการพดูคยุกบัคนอ่ืน เช่น คนในบ้าน เพ่ือหากําลงัใจและนึกถงึ
เป้าหมายของการเลิกบหุร่ี ปรับเปลี่ยนความคิดให้นกึถึงข้อดีของการเลิกบหุร่ี เชน่ การทําให้ภาพลกัษณ์ดี
ขึน้ ใบหน้าไมเ่ห่ียวย่น ไมเ่สื่อมสมรรถภาพทางเพศ ไมเ่ป็นมะเร็งปอดหรือโรคถงุลมโป่งพองเป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมเีทคนิคท่ีช่วยลดอาการอยากบหุร่ีและช่วยปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสบูบหุร่ีได้อีก 
เช่น การอมลกูอม การเคีย้วหมากฝรั่ง การอมมะนาวหรือผลไม้ท่ีมีรสเปรีย้ว การบ้วนปากด้วยนํา้ยาบ้วน
ปาก การอมนํา้ยาเลกิบหุร่ีท่ีทําจากสมนุไพรและการดื่มชาหญ้าดอกขาว เป็นต้น 
 
10. การฟ้ืนฟูและการป้องกันการเสพซ า้ 
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วยัรุ่นมกัประสบความล้มเหลวในการเลิกบหุร่ีเน่ืองจากขาดความเข้มแขง็ทางใจ  ประสบกบั
ความเครียด  ไมส่ามารถจดัการปัญหาตา่งๆได้ด้วยตนเองจึงหนักลบัไปสบูบหุร่ีอีกครัง้   ดงันัน้การให้
กําลงัใจและร่วมมือกบัวยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีในการค้นหาปัจจยัเสี่ยงตา่งๆท่ีอาจมีผลทําให้วยัรุ่นกลบัมาสบูบหุร่ี
ซํา้  รวมถึงค้นหาวิธีในการจดัการกบัปัจจยัเสี่ยงนัน้ๆ  ซึ่งวยัรุ่นในแตล่ะคนจะมีปัจจยัเสีย่งท่ีแตกตา่งกนั  
ดงันัน้วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงมีลกัษณะเฉพาะรายบคุคล  กิจกรรมท่ีสามารถช่วยฟืน้ฟแูละ
ป้องกนัการกลบัไปเสพซํา้ท่ีมีประสิทธิผล  ได้แก่  การออกกําลงักาย   การเลน่ดนตรี   การใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์  การฝึกอาชีพ  การร้องเพลงเป็นต้น  ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Ussher et al. (2012)   ท่ี
พบวา่การออกกําลงักายสามารถช่วยลดอาการอยากบหุร่ีในระยะแรกของบคุคลท่ีกําลงัเลกิบหุร่ี  ทัง้นีค้วร
ฝึกสอนเทคนิคในการปฏิเสธการตอ่รอง  การจดัการความเครียดและการดําเนินชีวิตในสงัคมให้ปลอดบหุร่ี
ร่วมด้วย  ซึ่งในรายท่ีสามารถเลิกบหุร่ีได้สําเร็จพบวา่ครอบครัวมีสว่นสําคญัอย่างย่ิง  มองวา่เป็นปัญหาท่ี
ต้องร่วมกนัแก้ไข  ประการแรกคือ  การมองอย่างเข้าใจ  ไมต่ําหนิ ให้กําลงัใจและโอกาส   นอกจากนี ้
บคุลากรทางการศกึษาทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรวมถึงกลุม่เพ่ือนจะต้องคอยให้กําลงัใจ  ไมก่ลา่วตําหนิใน
พฤติกรรมสบูบหุร่ีท่ีผา่นมาและให้โอกาสแก่วยัรุ่นในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของตนเองร่วมด้วย (.Fritz 
et al., 2008) 
 
11. บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหร่ีของวัยรุ่น 

บทบาทของครอบครัวมีความสําคญัในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นอย่างย่ิง  พฤติกรรมการ
สบูบหุร่ีและทศันคตเิก่ียวกบัการสบูบหุร่ีของครอบครัวเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิของครอบครัวในหลาย
ลกัษณะด้วยกนัคือ 

11.1 ด้านปฏิกิริยาของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีของบุตร  หมายถึง การ
แสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ตอ่บตุรท่ีสบูบหุร่ี ครอบครัวท่ีวิพากษ์วิจารณ์และลงโทษบตุรท่ีสบูบหุร่ีจะมบีตุร
ท่ีสบูบหุร่ีน้อยกวา่ครอบครัวท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัดิงักลา่ว (Kandel & Wu, 1995) น้อย  นอกจากนีย้งัพบวา่ความ
เช่ือของครอบครัวเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิของครอบครัวในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ี  มีการศกึษาท่ีพบวา่
ครอบครัวท่ีเช่ือวา่การสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงตอ่สขุภาพจะตอ่ต้านการสบูบหุร่ีมากกวา่ครอบครัวท่ี
เช่ือวา่การสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่ร่างกายน้อย  ทํานองเดยีวกนัครอบครัวท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการมี
สขุภาพไมด่ีจากการสบูบหุร่ีจะมีการปฏิบตัิในลกัษณะตอ่ต้านหรือป้องกนัการสบูบหุร่ีในครอบครัว  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงครอบครัวท่ีมีสขุภาพไมด่ีท่ีให้เหตผุลวา่สขุภาพไมด่ีจากการสบูบหุร่ี  มีแนวโน้มท่ีจะ
แสดงออกในลกัษณะของการป้องกนัสมาชิกในครอบครัวไมใ่ห้เก่ียวข้องกบับหุร่ี (Melodie et al., 1998)  
นอกจากนีค้วามเช่ือเก่ียวกบัสารเสพติดในบหุร่ียงัสามารถทํานายการปฏิบตัิของครอบครัวในเร่ืองบหุร่ีได้  
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ครอบครัวท่ีมีความเช่ือวา่บหุร่ีไมใ่ช่สารเสพติดร้ายแรงอะไร  จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้  จะไมรู้่สกึวา่การป้องกนั
เป็นสิ่งสําคญั  ตรงข้ามกบัครอบครัวท่ีเช่ือวา่บหุร่ีเป็นสารเสพติดท่ีเลิกยาก  การทดลองสบูบหุร่ีเป็นสิ่งท่ี
หลีกเลีย่งไมไ่ด้ท่ีจะนําไปสูก่ารติดบหุร่ีอย่างถาวรในอนาคต  ครอบครัวประเภทนีจ้ะให้ความสําคญักบัการ
ป้องกนัการสบูบหุร่ีสงู  และครอบครัวท่ีมคีวามเช่ือในลกัษณะนีจ้ะมีแรงจงูใจท่ีจะป้องกันและถ่ายทอดให้
สมาชิกในครอบครัวทราบเก่ียวกบัอนัตรายจากการสบูบหุร่ี (Repetti & Wood, 1997)  

11.2 ด้านกฏระเบียบของตรอบครัว หมายถึง ระเบียบกฏเกณฑ์ท่ีบิดาหรือมารดากําหนดขึน้
เพ่ือให้บตุรปฏิบตัิตาม ครอบครัวท่ีอบรมเลีย้งดเูดก็แบบรกั สนบัสนนุและควบคมุอย่างมเีหตผุล เดก็ใน
ครอบครัวจะเติบโตเป็นวยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีน้อย ครอบครัวท่ีมกีฎระเบียบตอ่ต้านการสบูบหุร่ี วยัรุ่นท่ีอยู่ใน
ครอบครัวจะมีพฤติกรรมการสบูบหุร่ีน้อย (Jackson et al., 1994) การมีบคุคลในครอบครัวสบูบหุร่ีทําให้
บตุรมีการสบูบหุร่ีตาม (จนัทนา จนัทรไพจิตร, 2541; นิพนธ์ กลุนิตย์, 2538) อิทธิพลจากบิดามารดาท่ีสบู
บหุร่ีจะสร้างทศันคติทางบวกเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีให้กบับตุรได้มากกวา่บิดามารดาท่ีไมส่บูบหุร่ี (พงศ์ศกัดิ์ 
ศรีสอ้าน, 2541) นัน่คือตราบใดท่ีบิดามารดาเป็นแบบอยา่งแก่บตุร ไมว่างกฎระเบียบตอ่ต้านการสบูบหุร่ี 
ไมว่า่บิดามารดาจะห้ามหรือสอนไมใ่ห้สบูบหุร่ี ก็ไมส่ามารถท่ีจะทําให้บตุรไมส่บูบหุร่ีได้   

11.3 การพดูคุยส่ือสารของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีของบุตร หมายถึง 
การท่ีบิดาหรือมารดามีการพดูคยุในเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี การสื่อสารเป็นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ความคิดเหน็และการตดัสนิใจ (อไุร ขลุย่นาค, 2540; Friedman, 1992) จากแนวคดิ
ของทฤษฎีการสื่อสาร การท่ีบคุคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆนัน้ต้องมีการเรียนรู้จากสื่อบคุคล เพราะ
สื่อบคุคลมีความสําคญัในการจงูใจแบบตวัตอ่ตวั ง่ายตอ่การโต้ตอบและสามารถอธิบายได้ชดัเจนกวา่สื่อ
อ่ืนๆ หากผู้รับสารมีความเช่ือถือในตวัผู้สง่สารก็จะทําให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ (โกศล บญุ
ยวง, 2539) ทัง้นีส้ื่อบคุคลมีความสําคญัอย่างย่ิงในระบบครอบครัว เพราะบคุคลในครอบครัวมีสว่นร่วมใน
การติดตอ่สื่อสารซึ่งกนัและกนั หากครอบครัวมีการสื่อสารท่ีดี สมาชิกในครอบครัวจะรู้สกึมีคณุคา่ใน
ตนเองเพ่ิมขึน้ มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั นอกจากนีก้ารส่ือสารยงัเป็นแนวทางในการทําให้สมาชิกใน
ครอบครัวรู้จกัตนเองและสมาชิกคนอ่ืนได้ดีขึน้ ดงันัน้การสื่อสารในครอบครัวไมว่า่จะเป็นการพดูคยุ การให้
คําแนะนําหรือการให้ขา่วสารในครอบครัว ถือเป็นเหมือนกระบวนการท่ีสร้างและแบ่งปันสิง่ตา่งๆภายใน
ครอบครัว (Friedman, 1992) สอดคล้องกบัการศกึษาของวรัตนา สขุวฒันานนท์ (2540) ท่ีศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตของบิดามารดา การอบรมบตุรด้านสขุวิทยาสว่นบคุคลกบัภาวะสขุภาพของ
เดก็วยัเรียน พบวา่การอบรมบตุรด้านสขุวิทยาสว่นบคุคลของบิดาและมารดามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ภาวะสขุภาพของเดก็ก่อนวยัเรียน จะเหน็ได้วา่ครอบครัวท่ีมีการสื่อสารท่ีดีจะทําให้สมาชิกในครอบครัว
เข้าใจซึ่งกนัและกนั ยอมรับฟังความคิดเหน็และเหตผุลท่ีแตกตา่งกนั สามารถปรับพฤติกรรมเข้าหากนัได้
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เหมาะสม ทําให้มีความราบร่ืนในการดําเนินชีวิตครอบครวั และการสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสารยงัเป็น
บทบาทท่ีสําคญัอย่างหนึ่งท่ีครอบครัวมีตอ่สมาชิก     

จากการวิจยัดงักลา่วมาจะเห็นวา่การมีสมาชิกในครอบครวัสบูบหุร่ีและเห็นด้วยกบัการให้วยัรุ่น
สบูบหุร่ี  วยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวลกัษณะดงักลา่วมีความเสี่ยงสงูท่ีจะกลายเป็นผู้สบูบหุร่ีในอนาคต  
สว่นวยัรุ่นท่ีอาศยัอยูใ่นครอบครัวท่ีมีการปฏิบตัิของครอบครัวในลกัษณะตอ่ต้านการสบูบหุร่ี  เชน่  มีกฏ
ระเบียบตอ่ต้านการสบูบหุร่ี  วิพากษ์วิจารณ์และลงโทษบตุรท่ีสบูบหุร่ี  การเช่ือวา่บหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ  การมีประสบการณ์มีสขุภาพไมด่ีจากการสบูบหุร่ี  การเช่ือวา่บหุร่ีเป็นสารเสพติดท่ีติดแล้วเลกิ
ยาก  วยัรุ่นท่ีอาศยัอยูใ่นครอบครัวท่ีมีความเช่ือและการปฏิบตัิในลกัษณะนีจ้ะมคีวามเสี่ยงน้อยท่ีจะสบู
บหุร่ีในอนาคต 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสร้างสมการจําลองทํานายโอกาสการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่นได้
คือ: 
โอกาสบุตรสูบบุหร่ี  =  k+ a* บทบาทของบดิาหรือมารดา + b* ตัวแปรคุณลักษณะท่ีส าคัญ + c*
ตัว 
                              แปรกวน 

* บทบาทของบิดาหรือมารดา ประกอบด้วย ปฏิกิริยาตอ่ผู้สบู, กฎระเบียบในบ้าน, การพดูคยุ
สือ่สาร 

* ตวัแปรคณุลกัษณะท่ีสําคญัประกอบด้วย เพศ อาชีพของผู้นําครอบครัว จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีสบูบหุร่ี 

* ตวัแปรกวนประกอบด้วย การมีเพ่ือนสนิทสบูบหุร่ี, การสบูบหุร่ีของบิดาหรือมารดา 
การศกึษาบทบาทของครอบครัวโดยเฉพาะบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ี

ของบตุรวยัรุ่นยงัมกีารศกึษากนัไมม่ากนกั  งานวิจยัท่ีผา่นมาล้วนเป็นการศกึษาเชิงปริมาณและยงัไมไ่ด้
ศกึษาในรูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีศกึษาถึงลกัษณะบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบู
บหุร่ีของบตุรวา่เป็นอย่างไร  การวิจยันีจ้ะเป็นการศกึษาบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบู
บหุร่ีของบตุรวยัรุ่นทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพเพ่ือเป็นการขยายองค์ความรู้ในเร่ืองบทบาทของบิดา
หรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น  เป็นการนําความรู้จากการวิจยัไปสร้างแนวปฏิบตัิ
สําหรับครอบครัวเพ่ือป้องกนัการสบูบหุร่ีในวยัรุ่นต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
  

รูปแบบงานวจัิย (Research Design) 
 เป็นงานวิจยัท่ีเก็บข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  ตวัแปรต้นคือบทบาทของบิดาหรือมารดา
ในการป้องกนัการสบูบหุร่ี  ตวัแปรตามคือพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและพฤติกรรมการไมส่บูบหุร่ีของบตุร
วยัรุ่น 
 
สถานท่ีด าเนินงานวจิัย 
 สถานท่ีดําเนินการวิจยัคือโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 7 จงัหวดันครนายก  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  คือ  นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดั
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7  จงัหวดันครนายก  ทัง้หมด 11 โรงเรียน  รวมทัง้สิน้ 
12,765 คน (วิกิพิเดยี, 2556) 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ นกัเรียนทัง้เพศหญิงและเพศชายจํานวน 436 คน  โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 
54.36  มีอายเุฉล่ีย 17.94 ปี  กําลงัศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 7  จงัหวดันครนายกและให้ความร่วมมือในการทําวิจยั คณุสมบตัิของกลุม่ตวัอย่าง
ประกอบด้วย: 1) อาศยัอยู่กบับิดาหรือมารดาท่ีสบูบหุร่ีหรือไมส่บูบหุร่ี  2) มีอายรุะหวา่ง  15-18 ปี*  กําลงั
เรียนอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  และ  3) มีพฤติกรรมสบูบหุร่ีหรือไมส่บูบหุร่ีก็ได้  
  * เหตผุลท่ีผู้ วิจยัเลือกศกึษาในกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายรุะหวา่ง  15-18 ปี  เน่ืองจากอายเุฉล่ียของการ
เร่ิมสบูบหุร่ีของคนไทยอยูท่ี่ประมาณ 18 ปี (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555)   ดงันัน้วยั 15-18 ปี จึงเป็นช่วงท่ี
กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ได้ตดัสินใจแล้ววา่จะสบูหรือไมส่บู  สว่นการเลือกกลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 นัน้  เพราะจะยงัมีเวลาให้กลุม่ตวัอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมตอ่เน่ืองจากโครงการนีไ้ด้อีก
ก่อนท่ีจะจบการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีสุม่อย่างง่ายจากนกัเรียนในโรงเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ของ 11 โรงเรียน  โดยสุม่โรงเรียนละ 30 คนด้วยการจบัฉลากรายช่ือ  รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด  396 คน  
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แก้ปัญหาการ  missing ด้วยการเพ่ิมจํานวนกลุม่ตวัอย่างอีกร้อยละ 10 เป็นจํานวน 40 คน (Stanley et 
al., 1990) ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดท่ีใช้จํานวน 436 คน 
 
เคร่ืองมือวจิัย 
 เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ชดุและแบบสมัภาษณ์ 1 ชดุดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1. แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ผู้ วิจยัได้ใช้แบบบนัทึกประวตัิผู้ได้รับคําแนะนําให้เลกิสบูบหุร่ีของ
กรองจิต วาทีสาธกกิจ (2555) เป็นการถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างท่ีเข้าร่วมวิจยั ได้แก่ อาย ุ
เพศ ระดบัการศกึษา พฤติกรรมการสบูบหุร่ี จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีและไมส่บูบหุร่ี มเีพ่ือน
สนิทสบูบหุร่ีหรือไมเ่ป็นต้น  

2. แบบบันทกึพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เป็นแบบบนัทกึเก่ียวกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของกลุม่
ตวัอย่าง ผู้ วิจยัใช้แบบบนัทกึรายวนัรู้ทนัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของกรองจิต วาทีสาธกกิจ (2555) เป็นแบบ
บนัทึกความรู้สกึอยากสบูบหุร่ี ให้คะแนนน้อยท่ีสดุถึงมากท่ีสดุเท่ากบั 0-3   
 3. แบบสอบถามบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีของบุตรวัยรุ่น 
เป็นแบบสอบถามท่ีถามเก่ียวกบับทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอย่าง   
ผู้ วิจยัพฒันาจากแบบสอบถามการปฏิบตัิของครอบครัวในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นของฮเูวอร์และ
คณะ (2006) โดยดดัแปลงให้เหมาะสมกบับริบทของครอบครัวไทย (Huver et al., 2006) มีด้วยกนั 3 สว่น
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ส่วนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับปฏกิิริยาของบดิาหรือมารดา เป็นแบบสอบถามท่ีถาม
เก่ียวกบั 

การแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ของบิดามารดาตอ่บตุรถ้ารู้วา่สบูบหุร่ี  เป็นข้อคําถาม 5 ข้อ  ประเภท
เลือกตอบ  3  ตวัเลือก  ให้คะแนนเท่ากบั 0 ถึง 2  ตวัอย่างคําถาม  เชน่  ถ้าบิดาหรือมารดาท่านพบวา่ท่าน
สบูบหุร่ีบิดาหรือมารดาของท่านจะรู้สกึโกรธมาก  ถ้าตอบวา่ปฏิบตัิมากให้คะแนนเท่ากบั  2  ถ้าตอบวา่
ปฏิบตัิบางครัง้ให้คะแนนเท่ากบั  1  ถ้าตอบวา่ปฏิบตัิน้อยให้คะแนนเท่ากบั  0   
  ส่วนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับกฏระเบียบของตรอบครัว  เป็นแบบสอบถามท่ีถาม
เก่ียวกบัระเบียบกฏเกณฑ์ท่ีบิดาหรือมารดากําหนดขึน้เพ่ือให้กลุม่ตวัอย่างปฏิบตัิกรณีท่ีกลุม่ตวัอย่างสบู
บหุร่ี  เป็นข้อคําถาม 7 ข้อ  ประเภทเลือกตอบ  3  ตวัเลือก  ให้คะแนนเท่ากบั 0 ถึง 3  ตวัอย่างคําถาม  
เช่น  ท่ีบ้านของท่านมีการอนญุาตให้สบูบหุร่ีในห้องนอนหรือไม ่ ถ้าตอบวา่มีมากให้คะแนนเท่ากบั  2  ถ้า
ตอบวา่มีบางครัง้ให้คะแนนเท่ากบั  1  ถ้าตอบวา่มีน้อยให้คะแนนเท่ากบั  0 
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  ส่วนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกับการพูดคุยส่ือสารเก่ียวกับการสูบบุหร่ี  เป็น
แบบสอบถามท่ีถามเก่ียวกบัการท่ีบิดาหรือมารดามกีารพดูคยุในเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี  เป็นข้อ
คําถาม 11 ข้อ  ประเภทเลือกตอบ  3  ตวัเลือก  ให้คะแนนเท่ากบั 0 ถึง 2  ตวัอย่างคําถาม  เช่น  บิดาหรือ
มารดาของท่านมีการพดูตยุเก่ียวกบัอนัตรายจากการสบูบหุร่ีตอ่สขุภาพหรือไม ่ ถ้าตอบวา่พดูบ่อยให้
คะแนนเท่ากบั  2  ถ้าตอบวา่พดูบางครัง้ให้คะแนนเท่ากบั 1 ถ้าตอบวา่พดูน้อยให้คะแนนเท่ากบั 0 

4. แบบสัมภาษณ์เชงิลกึ เป็นแนวคําถามกลุม่ตวัอย่างและบิดาหรือมารดาของกลุม่ตวัอย่าง
เก่ียวกบั        

4.1 พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอย่าง  
4.2 ความคิดและความรู้สกึของบิดาและมารดาท่ีบตุรสบูบหุร่ี   
4.3 ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีครอบครัวกําหนดขึน้เพ่ือให้บตุรท่ีสบูบหุร่ีปฏิบตัิ 
4.4 ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีครอบครัวกําหนดขึน้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้บตุรสบูบหุร่ี  
4.5 ความต้องการเลิกสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอย่าง   
4.6 สขุภาพของกลุม่ตวัอย่างและครอบครัว   
4.7 การพดูคยุสื่อสารท่ีตอ่ต้านไมใ่ห้บตุรสบูบหุร่ี      

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั  เคร่ืองมือวิจยัมีการตรวจสอบความถกูต้องและ
ความเหมาะสมของเนือ้หาจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา  
ภายหลงัการแก้ไขปรับปรุงได้นําไปหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในกลุม่ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั
จํานวน 30 คน  ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามอยู่ระหวา่ง 0.83 ถึง 0.86 
 
การพทัิกษ์สิทธกิลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยัอธิบายวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและสิทธิของกลุม่ตวัอย่างท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่
เข้าร่วมการวิจยั  การปฏิเสธเข้าร่วมการวิจยัจะไมม่ีผลใดๆตอ่การเรียน  ในขณะดําเนินการเก็บข้อมลูถ้า
กลุม่ตวัอย่างรู้สกึไมส่บายใจท่ีจะตอบคําถามบางคําถาม  ก็มีสิทธิท่ีจะไมต่อบคําถามหรือถอนตวัออกจาก
การวิจยัได้ตลอดเวลา  เมื่อกลุม่ตวัอย่างตดัสนิใจแล้ววา่จะเข้าร่วมการวิจยั  ผู้ช่วยวิจยัได้อธิบาย
กระบวนการในการกรอกข้อมลูให้กลุม่ตวัอย่างฟังและสญัญาวา่ข้อมลูท่ีได้จะเก็บเป็นความลบั  การ
นําเสนอผลการวิจยัจะไมร่ะบเุฉพาะเจาะจงบคุคลใดบคุคลหนึ่ง  แตจ่ะนําเสนอในลกัษณะภาพรวมของ
ทัง้หมด  และระหวา่งกรอกข้อมลูครูประจําชัน้จะถกูขอร้องให้ออกนอกห้อง  
 
ขัน้ตอนและวธีิการเกบ็ข้อมูล 
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1. ผู้ วิจยัดําเนินการขอหนงัสือรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ก่อนดําเนินการเก็บข้อมลูวิจยั 
2. ขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูวิจยัตอ่ผู้บริหารโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาท่ีถกูคดัเลือกให้

เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
3. คดัเลือกผู้ช่วยเก็บข้อมลูวิจยั  ได้แก่ครูประจําชัน้ของกลุม่ตวัอย่างจํานวน 22 คน  ก่อน

ดําเนินการเกบ็ข้อมลู  มีการนดัประชมุอบรมครูประจําชัน้เพ่ือฝึกการเกบ็ข้อมลูท่ีเป็นแบบสอบถาม   มีการ
หาข้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการทําความเข้าใจในข้อคําถามและการให้คะแนน 

4. ครูประจําชัน้ผู้ช่วยเก็บข้อมลูแจกแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบบนัทกึพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี
และแบบสอบถามบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่นแก่กลุม่ตวัอย่าง 

5. ผู้ วิจยั ผู้ช่วยวิจยัและครูประจําชัน้ผู้ช่วยเก็บข้อมลูมีการนดัหมายประชมุร่วมกนัเก่ียวกบั
ความก้าวหน้าของการเก็บข้อมลูวิจยัทกุ 1 เดือน เป็นเวลา 4 ครัง้ 

6. ผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยัเลือกกลุม่ตวัอย่างท่ีจะสมัภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 40 คน มีการ
นดัหมายกลุม่ตวัอย่างและบิดาหรือมารดาโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึเป็นเวลา 1 ครัง้   มีการบนัทึกเสียง
และจดบนัทึกการสมัภาษณ์   
 กลุม่ตวัอย่างท่ีถกูคดัเลือกมาสมัภาษณ์ประกอบด้วย   

    6.1 นกัเรียนชายท่ีสบูบหุร่ีจํานวน 10 คน 
    6.2 นกัเรียนชายท่ีไมส่บูบหุร่ีจํานวน 10 คน 
    6.3 นกัเรียนหญิงท่ีสบูบหุร่ีจํานวน 10 คน 
    6.4 นกัเรียนหญิงท่ีไมส่บูบหุร่ีจํานวน 10 คน 
บิดาหรือมารดาของกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย   
    6.5 ครอบครัวท่ีมีบตุรสบูบหุร่ีและบิดาหรือมารดาสบูบหุร่ี (เลือกผู้ ท่ีสบูมาสมัภาษณ์) 10 

คน 
    6.6 ครอบครัวท่ีมีบตุรสบูบหุร่ีแตบิ่ดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ี 10 คน 
    6.7 ครอบครัวท่ีมีบตุรไมส่บูบหุร่ีและบิดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ี 10 คน 
    6.8 ครอบครัวท่ีมีบตุรไมส่บูบหุร่ีแตบิ่ดาหรือมารดาสบูบหุร่ี (เลือกผู้ ท่ีสบูมาสมัภาษณ์) 10 

คน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างจะนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบบรรยาย   แสดงผลด้วยคา่ร้อยละ 
คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ข้อมลูท่ีได้จากแบบบนัทึกพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและแบบสอบถาม
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บทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีจะนํามาวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ีย
ด้วยสถิติ t-test  และการวิเคราะห์ถดถอย (Logistic regression)  สําหรับข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิง
ลกึจะนํามาวิเคราะห์เนือ้หาด้วยวิธี content analysis 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 
การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุร

วยัรุ่น  ผลการวิจยัจําแนกออกเป็น 4 สว่นดงัตอ่ไปนี ้
1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอย่าง  
3. บทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น 
4. ผลการสมัภาษณ์บทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีในครอบครัวท่ีบตุรสบู

บหุร่ีและครอบครัวท่ีบตุรไมส่บูบหุร่ี 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียนทัง้เพศหญิงและเพศชายจํานวน 436 คน  โดยเป็นเพศหญิงจํานวน 237 
คน (ร้อยละ 54.36)  มีอายเุฉล่ีย 17.94 ปี  กําลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 สว่นใหญ่ร้อยละ 84.40 
(368 คน) นบัถือศาสนาพทุธ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการสบูบหุร่ีพบวา่กลุม่ตวัอย่างจํานวน 62 คน (ร้อย
ละ 14.22) สบูบหุร่ี ในจํานวนผู้สบูบหุร่ีนีร้้อยละ 54.84 (34 คน) ไมไ่ด้สบูทกุวนั ร้อยละ 58.06 (36 คน) สบู
ในช่วงระยะเวลา 6-30 นาที หลงัต่ืนนอนตอนเช้า ร้อยละ 88.71 (55 คน) ชอบสบูบหุร่ีขณะเข้าห้องนํา้ ร้อยละ 
48.39 (30 คน) เคยเลกิสบูบหุร่ี แรงจงูใจหรือสาเหตท่ีุทําให้เลิกสบูบหุร่ีร้อยละ 70.97 (44 คน) เพราะ
สขุภาพไมด่ี โดยร้อยละ 80.65 (50 คน) ใช้วิธีเลกิสบูทนัที กลุม่ตวัอย่างกลบัไปสบูอีกเพราะเห็นเพ่ือนสบู
ร้อยละ 30.65 (19 คน) และร้อยละ 77.42 (48 คน) จิตใจไมเ่ข้มแขง็ กลุม่ตวัอย่างทกุคนเคยได้รับ
คําแนะนําวิธีการเลกิสบูบหุร่ีมาก่อน กลุม่ตวัอย่างมีบิดาหรือมารดาสบูบหุร่ีจํานวน 300 คน (ร้อยละ 
68.81)  กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีร้อยละ 53.23 (33 คน) มีเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง (กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด n=436, กลุม่ 
             ตวัอย่างท่ีสบูบหุร่ี n=62 คน) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

ประวัติส่วนตัว 
เพศ 

      หญิง 237 54.36  
      ชาย 199 45.64 
ศาสนา 
      พทุธ 368 84.40 
      อิสลาม 45 10.32  
      คริสต์ 23 5.28 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี   
ท่านสบูบหุร่ีหรือไม่              
      ไม่สบู 374 85.78 
      สบู 62 14.22 
            ไม่ได้สบูทกุวนั  34 54.84  
            สบูเป็นประจําทกุวนั      28 45.16 
ระยะเวลาตัง้แต่ต่ืนนอนตอนเช้าจนกระทัง่สบูบหุร่ีมวนแรกของวัน   
      ช่วงระยะเวลา 6-30 นาที  36 58.06  
      นานมากกว่า 30 นาทีขึน้ไป 15 24.19 
      ภายใน 5 นาทีหลงัต่ืนนอน     11 17.75  

ท่านชอบสบูบหุร่ีในช่วงเวลาใด   
      ขณะเข้าห้องนํา้    55  88.71  
      เมื่ออยู่ในงานเลีย้งหรือกลุ่มเพื่อน   43 69.35 
      เหงาๆ/อยู่ว่างๆ/เมื่อรู้สกึผ่อนคลาย   39  62.90  
      เวลาเครียด ใช้ความคิด   31   50.00  
      หลงัต่ืนนอนตอนเช้า    26 41.94 
      หงดุหงิดหรืออารมณ์เสีย 25 40.32 
      ก่อนเข้านอน   18 29.03 
      หลงัรับประทานอาหารเสร็จ    8  12.90  
      ขณะด่ืมสรุา  7  11.29  
      ขณะ/หลงัด่ืมกาแฟ   6 9.68 
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ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

ท่านเคยเลกิสบูบหุร่ีมาแล้วหรือไม่        
      ยงัไม่เคย  32  51.61  
      เคยมาแล้ว 30 48.39 
แรงจงูใจหรือสาเหตทุี่ทําให้ท่านเคยเลกิสบูบหุร่ี   
      สขุภาพไม่ดี   44 70.97 
      กลวัอนัตรายจากบหุร่ี   39 62.90 
      ครอบครัวขอร้องให้เลกิ      18   29.03     
      สงัคมรังเกียจ      10  16.13  
      มีกลิน่ตัวหรือมีกลิน่ปาก    4 6.45 
      สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย   3 4.84 
      มีการห้ามให้เลิกสบูบหุร่ีในบางสถานที่ 2 3.23 

วิธีการที่ท่านเคยใช้ในการเลิกบหุร่ีคือ   
      เลกิสบูทนัที 50 80.65 
      ค่อยๆลดจํานวนลงเร่ือยๆ 34 54.84 
      มีการวางแผนลดจํานวนมวนบหุร่ีที่สบูในแต่ละวนัลว่งหน้า 29 46.77 
      ใช้ยา     3 4.84 
สาเหตทุี่ท่านกลบัไปสบูบหุร่ีอีกเพราะ             
      จิตใจไม่เข้มแข็ง      48 77.42 
      หงดุหงิด ไม่มีสมาธิ 27 43.55 
      เครียด 26 41.94 
      เห็นผู้อื่น/เพื่อนสบู        19 30.65 
      แอลกอฮอล์ 11 17.74 
ท่านเคยได้รับคําแนะนําวิธีการเลกิสบูบหุร่ีมาก่อนหรือไม่     
      เคย  62  100.00  
      ไม่เคย       0 0.00 
ครัง้นีท้่านอยากเลกิสบูเพราะ   
      สงัคมรังเกียจ   27  43.55  
      มีกลิน่ตัวหรือมีกลิน่ปาก   17  27.42  
      สขุภาพไม่ดี   13  20.97  
      ครอบครัวขอร้องให้เลกิ   11   17.74  
      สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย   10  16.13  
      กลวัอนัตรายจากบหุร่ี 9 14.52 
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ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

      มีการห้ามให้เลิกสบูบหุร่ีในบางสถานที่ 3 4.84 
ผลการคยุ      
      ไม่ต้องการยา     57  91.94  
      ค่อยๆลด    11 17.74 
      จะเลกิ  11  17.74  
      คิดดกู่อน/ไม่แน่ใจ    10 16.13 
      ต้องการยา      5 8.06 
      เลกิวนันีเ้ลย     4 6.45 
ในครอบครัวมีบิดามารดาที่สบูบหุร่ี         
      มี  300  68.81  
      ไม่มี           136 31.19 
ศาสนา   
      พทุธ 368 84.40 
      อิสลาม  45  10.32   
      คริสต์ 23 5.28 
ระดบัการศึกษา          
      ปวช. หรือ ปวส.  277  63.53  
      ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    125  28.67  
      ชัน้มธัยมศึกษา      34 7.80 
      ชัน้ประถมศกึษา      0 0.00 
ท่านมีเพื่อนที่สบูบหุร่ีหรือไม่          
      มี 33 53.23 
      ไม่มี 29 46.77 

 
2, พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุม่ตวัอย่างท่ีสบูบหุร่ีจํานวน 62 คน มกัสบูบหุร่ีในช่วงระยะเวลา 6-30 นาทีหลงัตืน่นอนตอนเช้า
ร้อยละ 58.06 (36 คน) โดยร้อยละ 54.84 (34 คน) สบูวนัละไมเ่กิน 5 มวน ร้อยละ 72.58 (45 คน) มี 
ความรู้สกึอยากสบูบหุร่ีมาก สถานท่ีอยู่ขณะนัน้คือบ้านร้อยละ 77.42 (48 คน)  และเป็นเวลาหลงัตื่นนอน
ตอนเช้าร้อยละ 41.94 (26 คน) สบูเพราะคนอ่ืนชวนหรือเห็นคนอ่ืนสบูร้อยละ 69.35 (43 คน) ความรู้สกึ
และอารมณ์ขณะนัน้คือเหงาๆ/อยู่วา่งๆ/เมื่อรู้สกึผอ่นคลายร้อยละ 58.06 (36 คน)  และจิตใจไมเ่ข้มแขง็
ร้อยละ 77.42 (48 คน) รายละเอียดดงัตารางท่ี 5   
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการสบูบุหร่ีของกลุม่ตวัอย่าง (n=62) 
  
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จ านวน ร้อยละ 

เวลา   
      ช่วงระยะเวลา 6-30 นาทีหลงัต่ืนนอนตอนเช้า 36 58.06  
      นานมากกว่า 30 นาทีหลงัต่ืนนอนตอนเช้า 15 24.19 
      ภายใน 5 นาทีหลงัต่ืนนอนตอนเช้า     11 17.75  
จํานวนมวนที่สบูต่อวนั   
      < 5 มวน 34 54.84 
      6-10 มวน 27 43.55 
      > 10 มวน 1 1.61 
ความรู้สกึอยากสบู   
      มาก 45 72.58 
      ปานกลาง 15 24.19 
      น้อย 2 3.23 
สถานที่อยู่ขณะนัน้   
      บ้าน 48 77.42 
      โรงเรียน 9 14.52 
      ห้องนํา้ 3 4.84 
      เมื่ออยู่ในงานเลีย้งหรือกลุ่มเพื่อน   2 3.23 
กําลงัทําอะไรอยู่?   
      หลงัต่ืนนอนตอนเช้า   26 41.94  
      ก่อนเข้านอน   18 29.03 
      หลงัรับประทานอาหารเสร็จ    8 12.90 
      ขณะด่ืมสรุา  7 11.29 
      ขณะ/หลงัด่ืมกาแฟ   3 4.84 
คณุสบูเพราะคนอื่นชวนหรือเห็นคนอื่นสบูใช่หรือไม่?   
      ใช่ 43 69.35 
      ไม่ใช่ 19 30.65 
ความรู้สกึและอารมณ์ขณะนัน้เป็นอย่างไร?   
      เหงาๆ/อยู่ว่างๆ/เมื่อรู้สกึผ่อนคลาย   36 58.06 
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พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จ านวน ร้อยละ 

      เวลาเครียด ใช้ความคิด   14 22.58 
      หงดุหงิดหรืออารมณ์เสีย 12 19.36 
ระบคุวามรู้สกึและความกงัวลใจ   
      จิตใจไม่เข้มแข็ง      48 77.42 
      หงดุหงิด ไม่มีสมาธิ 8 12.90 
      เครียด 6 9.68 

 
3. บทบาทของบดิาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีของบุตรวัยรุ่น  

ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ตวัอย่างได้รับปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบุหร่ีจากบิดามารดาบ่อยครัง้ร้อยละ 
94.72 (413 คน)  แตไ่ด้รับการปฏิบตัิด้านกฎระเบียบภายในครอบครัวน้อยครัง้ร้อยละ 47.48 และได้รับ
การปฏิบตัิด้านการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีบางครัง้ร้อยละ 43.35  รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 จํานวนและร้อยละของบตุรท่ีได้รับการปฏิบตัจิากบิดามารดาในการตอ่ต้านการสบูบหุรี 
(n=436) 
 

ลักษณะการปฏิบัติ 
บุตรที่ได้รับการปฏิบัติจากบิดามารดา 
บ่อยครัง้ บางครัง้ น้อยครัง้ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปฏิกิริยาต่อต้าน 413 94.72 16 3.67 7 1.61 

กฎระเบียบ 35 8.03 194 44.50 207 47.48 

การพดูคยุสือ่สาร 54 12.39 189 43.35 193 44.27 

 
  3.1 ความแตกต่างของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีระหว่างบุตร
วัยรุ่นท่ี 
               มีบิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ีกับบุตรวยัรุ่นมีบดิาหรือมารดาสูบบุหร่ี  

เมื่อเปรียบเทียบลกัษณะการปฏิบตัใินการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีระหวา่งบตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือ
มารดาสบูบหุร่ีกบับตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ีพบวา่  ในบตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือมารดา
ไมส่บูบหุร่ี บิดาหรือมารดามีการปฏิบตัใินลกัษณะการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีทัง้ 3 ด้านคือ  ด้านปฏิกิริยา  
ด้านกฎระเบียบและด้านการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีสงูกวา่บตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือมารดาสบูบหุร่ีอย่างมี
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นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัข้อ 1. ท่ีวา่บตุรท่ีมีบิดาหรือมารดาไมส่บู
บหุร่ี บิดาหรือมารดาจะมีปฏิกิริยาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีมากกวา่บตุรท่ีมีบิดาหรือมารดาสบูบหุร่ี  
รายละเอียดดงัตารางท่ี 7 

 
 
 
 

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบลกัษณะการปฏิบตัิในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีระหวา่งบตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือ 

              มารดาสบูบหุร่ีกบับตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ี (n=436) 

 

ลักษณะการปฏิบัติ n mean SD t 

ปฏิกิริยาต่อต้าน     

บิดามารดาสบูบหุร่ี 300 11.77 2.31 -3.09** 

บิดามารดาไม่สบูบหุร่ี 136 12.15 2.17  
กฎระเบียบ     

บิดามารดาสบูบหุร่ี 300 13.77 6.78 -4.88** 

บิดามารดาไม่สบูบหุร่ี 136 16.42 12.57  
การพูดคุยสื่อสาร     

บิดามารดาสบูบหุร่ี 300 18.61 7.98 -3.13** 

บิดามารดาไม่สบูบหุร่ี 136 20.01 8.60  

** มีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

3.2 ความแตกต่างของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีระหว่างบุตร
ท่ีมี 

     พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีแตกต่างกัน   
 เมื่อเปรียบเทียบลกัษณะการปฏิบตัิของบิดามารดาในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีระหวา่งบตุรท่ีสบู
บหุร่ีกบับตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีพบวา่  ในกลุม่บตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีได้รับการปฏิบตัิจากบิดาและมารดาในลกัษณะ
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การตอ่ต้าน 2 ด้านคือด้านปฏิกิริยาและด้านกฎระเบียบน้อยกวา่บตุรท่ีสบูบหุร่ีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 2. ท่ีวา่บตุรทีมีการปฏิบตัจิากบิดาหรือมารดาในการ
ป้องกนัการสบูบหุร่ีตา่งกนัจะมีมีพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีท่ีแตกตา่งกนั สว่นในด้านการพดูคยุสื่อสารเร่ือง
บหุร่ีพบวา่บตุรท่ีสบูบหุร่ีและบตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีได้รับการปฏิบตัิจากบิดามารดาไมแ่ตกตา่งกนั รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบลกัษณะการปฏิบตัิในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีของบิดามารดาระหวา่งบตุรท่ีสบู

บหุร่ีกบั 

              บตุรท่ีไมส่บูบหุร่ี (n=436) 

 

ลักษณะการปฏิบัติ n mean SD t 

ปฏิกิริยาต่อต้าน     

บตุรสบูบหุร่ี 62 11.09 2.45 7.76*** 

บตุรไม่สบูบหุร่ี 374 12.25 2.09  
กฎระเบียบ     

บตุรสบูบหุร่ี 62 14.00 8.56 2.45*** 

บตุรไม่สบูบหุร่ี 374 15.41 10.55  
การพูดคุยสื่อสาร     

บตุรสบูบหุร่ี 62 19.46 8.34 -0.62 

บตุรไม่สบูบหุร่ี 374 19.13 8.05  

** มีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

  
 3.3 อทิธิพลของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีท่ีมีต่อโอกาสท่ีจะ
เกดิ 
               พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุตรวยัรุ่น    
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัคือ  บทบาทของบิดาหรือมารดาด้านปฏิกิริยา
ตอ่ต้านการสบูบหุร่ี กฏระเบียบและการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีพบวา่  การแสดงปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบู
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บหุร่ีของบิดาหรือมารดาสามารถทํานายโอกาสเกิดพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของบตุรอย่างมนียัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  โดยมีคา่ Odds Ratio = 3.02  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 3. ท่ีวา่การปฏิบตัิ
จากบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีสามารถทํานายโอกาสท่ีจะเกิดพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของ
บตุรวยัรุ่นได้ นัน่คือบตุรท่ีบิดาหรือมารดาแสดงปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ีของบตุรจะมีโอกาสกลายเป็น
ผู้สบูบหุร่ีน้อยกวา่บตุรท่ีบิดาหรือมารดาไมม่ีปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ี 3 เท่า  สว่นปฏิกิริยาด้านกฏ
ระเบียบและการพดูคยุสื่อสารไมส่ามารถทํานายการเกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น
ได้ รายละเอียดดงัตารางท่ี 9 
    

ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคในการทํานายการเกิดพฤติกรรมสบูบหุร่ีของบตุร (n=436) 

 

ตัวแปร ค่า Odds ratio ช่วงความเชื่อม่ัน 95% P-value 

ปฏิกิริยาต่อต้าน 3.02 2.20-4.08 .001 

กฎระเบียบ 1.39 .87-2.22 .16 

การพดูคยุสือ่สาร 1.00 .67-1.49 .99 

 
4. ผลการสัมภาษณ์บทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีในครอบครัวท่ีบุตรสูบ 
   บุหร่ีและครอบครัวท่ีบุตรไม่สูบบุหร่ี 

4.1 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง  
  4.1.1 การสัมภาษณ์นักเรียนชายท่ีสูบบุหร่ี 

พบวา่กลุม่ตวัอย่างคนหนึ่งบอกวา่ตนติดบหุร่ีจากการเห็นสมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ี 
“ผมเห็นพ่อกบัพ่ีชายสูบบหุร่ีดว้ยแลว้จึงอยากลองสูบดบูา้ง สูบทกุคร้ังที่อยู่ว่างๆ สูบติดต่อกนั 2 ปี 

ติดใจในรสชาติของบหุร่ี ถา้ไม่ไดสู้บจะรู้สึกหงดุหงิด มือไมส้ัน่ ไดสู้บแลว้อาการหายปลิดท้ิง หากไดไ้ป
โรงเรียนระหว่างพกักลางวนัและหลงัเลิกเรียนจะสูบบหุร่ีทกุคร้ัง สูบแลว้สดช่ืน และถา้หากมีเร่ืองกลุม้ใจ
ตอ้งใช้ความคิดมากๆ จะรู้สึกเครียด จะพ่ึงบหุร่ีสูบแลว้สมองโล่งปลอดโปร่ง คลายเครียดได ้ผมจึงใช้บหุร่ี
เร่ือยมา” (นกัเรียนชายท่ีสบูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 

กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งท่ีติดบหุร่ีบอกวา่ตนจะซือ้บหุร่ีซองท่ีวางขายตามร้านขายของชําในชมุชน 
“บหุร่ีมนัหาไดง้่าย ล่อตาล่อใจ ไม่เปิดโอกาสใหผ้มอดเลย หิวเม่ือไหร่ซ้ือไดท้นัที ไม่ว่าจะเป็นร้าน

ขายของชํา ร้านซ่อมรถ และย่ิงแบ่งบหุร่ีซองขายย่ิงซ้ือไดง้า่ย มีเงินแค่ 5 บาทก็ซ้ือสูบได ้สูบที่ใดก็ได ้แต่ใน
ที่สาธารณะตอ้งระมดัระวงัเพ่ิมข้ึน ถา้ดูแลว้ปลอดภยัไม่มีใครสนใจค่อยสูบ หากมีแต่ผูช้าย สูบไปเถอะ 
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สนกุดีดว้ยถา้มีเพ่ือนสบุ จะด่าก็ใหด้่าไป แต่ที่ผ่านมายงัไม่เคยโดนต่อว่าเร่ืองนีเ้ลยครับ” (นกัเรียนชายท่ี
สบูบหุร่ีอีกคนพดู) 

กลุม่ตวัอย่างอีกคนคดิวา่วยัรุ่นท่ีวา่งงานสบูบหุร่ีสงูกวา่วยัรุ่นท่ีมีงานทําหรือได้เรียนหนงัสือ 
“วยัรุ่นสูบบหุร่ีกนัมาก โดยเฉพาะพวกที่ไม่มีเงินเรียนต่อ แต่งงานเร็วหรือว่างงาน จะสูบหนกักว่า

พวกที่ไดเ้รียนหนงัสือ” (นกัเรียนชายท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
กลุม่ตวัอย่างอีกคนบอกวา่อยากรู้อยากลอง มองการสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองท้าทาย อยากรู้รสชาติ ทําไม

คนจึงชอบสบูบหุร่ี สบูแล้วจะเป็นอย่างไร ควนับหุร่ีออกจากจมกูได้อย่างไร 
“อยากรู้อยากเหน็ ตอ้งลองพิสูจน์ดว้ยตนเอง ทําไมคนเขาถึงสูบกนัเม่ือรู้ว่ามนัไม่ดี มนัตอ้งมีดี

อะไรสกัอย่างจึงไปลองกบัเพ่ือนเลยติดใจในรสชาติครับ” (นกัเรียนชายท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
กลุม่ตวัอย่างบางคนบอกวา่ชอบตํารวจและเห็นตํารวจสบูบหุร่ีจึงเอาอย่างตาม 
“อยากเป็นตํารวจครับ ชอบเคร่ืองแบบมากเลยดูแลว้สง่างาม ดูเป็นคนกลา้ ตํารวจเขาชอบสูบ

บหุร่ีทําใหผ้มลองสูบตาม” (นกัเรียนชายท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
กลุม่ตวัอย่างอีกคนบอกวา่เหน็การโฆษณาบหุร่ีซึ่งเป็นโลโก้ตามขอบสนามแขง่ฟตุบอล

ตา่งประเทศ บางทีดโูทรทศัน์เห็นภาพดาราตา่งประเทศกําลงัสบูบหุร่ี แม้เขาพยายามปกปิดแตก่็รู้วา่เป็น
บหุร่ี 

“ผมชอบดูหนงัดูบอล เหน็ภาพโลโก้บหุร่ีและฟังยี่หอ้มนัดดีูมีสไตล์ ซองก็สวยน่าสูบ” (นกัเรียนชาย
ท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 

กลุม่ตวัอย่างบางคนเลา่วา่จะสบูบหุร่ีเวลามีงานเลีย้งสงัสรรค์ในกลุม่เพ่ือน เชน่ งานวนัเกิดหรือไป
เท่ียวด้วยกนั 

“เวลาสงัสรรค์กบัเพ่ือน เพ่ือนสบูบหุร่ีเราก็สบูด้วย” (นกัเรียนชายท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
กลุม่ตวัอย่างบางคนเลา่วา่ตนเองชอบการแขง่ขนั ไมย่อมแพ้ใครหรือเช่ืออะไรง่ายๆ ทําให้กล้า

รับคําท้าเร่ืองสบูบหุร่ี 
“ผมชอบลองความสามารถอยู่กบัเพ่ือนเสมอครับ แข่งแมก้ระทัง่การสูบบหุร่ีครับ ใครจะพ่นควนัได้

ไกล ใครแพจ้ะเสียเงิน ผมเลยสูบเป็นเพราะการแข่งนี่แหล่ะ” (นกัเรียนชายท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
กลุม่ตวัอย่างบางคนบอกวา่สบูเพราะใกล้ชิดกบัผู้ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ีและบิดามารดาอนญุาตให้สบู
บหุร่ีได้“ผูใ้หญ่ในหมู่บา้นผมเห็นเขาสูบกนัทกุคน สูบบหุร่ีไปดว้ยคยุกนัไปดว้ย ผมก็เลยคิดว่าเขา
นิยมสูบกนั 

ทกุคน ผมก็เลยสูบมัง่” (นกัเรียนชายท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
4.1.2 การสัมภาษณ์นักเรียนชายท่ีไม่สูบบุหร่ี 
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 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความรู้และทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเองจากบหุร่ี 
 “หมู่บา้นผมมีโครงการเขา้ค่ายแกนนําเยาวชนป้องกนัการสูบบหุร่ี จะมีการเอาวยัรุ่นในหมู่บา้นเขา้ 
ค่ายใหมี้การทํากิจกรรมร่วมกนั ผมเลยไม่สูบครับ” (นกัเรียนชายท่ีไมส่บูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 
 กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งมทีกัษะในการปฏิเสธเพ่ือนท่ีชวนสบูบหุร่ี 
 “เพ่ือนผมยงัหดัสูบเลย เขาเคยชวนผมสูบแต่ผมปฏิเสธ เพ่ือนบอกว่าเหน็พ่ีสูบจึงอยากสูบบา้ง” 
(นกัเรียนชายท่ีไมส่บูบหุร่ีอีกคนพดู) 

กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งเลา่วา่ตนเองไมส่บูบหุร่ีเพราะไมป่ลอ่ยตวัให้วา่งโดยช่วยบิดามารดา
ทํางานบ้าน หากมีเวลาวา่งจะเลน่กีฬา ทําให้ไมห่มกมุน่เร่ืองบหุร่ี 

“วนัหยดุผมจะอยู่บา้นช่วยแม่รดน้ําผกั ซกัผา้ ถูบา้นและงานอะไรในบา้นทําทกุอย่าง พองานบา้น
เสร็จก็ไปเตะบอลกบัเพ่ือน ไม่มีเวลาคิดเร่ืองบหุร่ีหรอกครบั” (นกัเรียนชายท่ีไมส่บูบหุร่ีอีกคนพดู)  

4.1.3 การสัมภาษณ์นักเรียนหญิงท่ีสูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นมากมกัรวมกลุม่กนักบัเพ่ือนทํากิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ ไปดหูนงั ฟังเพลง 
เลน่กีฬาด้วยกนั หากมเีพ่ือนท่ีสบูบหุร่ีจะชกัชวนกนัสบูบหุร่ีด้วยและหากสมาชิกในครอบครัวมีคนสบูบหุร่ี
ด้วยแล้ว กลุม่ตวัอย่างจะสบูบหุร่ีตาม 
 “อยู่ที่บา้นเห็นพ่อกบัแม่สูบบหุร่ีก็คิดอยากจะสูบแต่ยงัไม่มีโอกาส ยงัไม่กลา้พอ ไม่รู้จะเร่ิมตน้
เตรียมตวัอย่างไรดี พอไปเรียนต่อชัน้มธัยมไดค้บกบักลุ่มเพ่ือน เพ่ือนสนิทดว้ยกนัเขาสูบบหุร่ีมาก่อน ไดมี้
โอกาสไปเที่ยวดว้ยกนักบัเขาบ่อยๆ เห็นเขาสูบก็คิดอยากจะสูบ เม่ือเขาเอ่ยปากชวนจึงไม่ปฏิเสธ จึงลอง
สูบกบัเพ่ือนบ่อยๆ สูบไปสูบมาแลว้ติดใจค่ะ” (นกัเรียนหญิงท่ีสบูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 
 กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งเหน็บิดาสบูบหุร่ีเพ่ือผอ่นคลายความตงึเครียดกบัปัญหาตา่งๆและสบูบหุร่ี
แก้เหน่ือย จึงมคีวามเข้าใจวา่บหุร่ีมีประโยชน์ จึงมีการใช้บหุร่ีเพ่ือคลายเครียดจากปัญหาตา่งๆ ทัง้เครียด
จากปัญหาครอบครัว การเรียนและการทํางาน 
 “เห็นพ่อมีเร่ืองกลุ้มใจหรือหลงัจากทํางานหนกัๆเขาก็สบูบหุร่ีกนั เวลาหนเูครียด อดึอดั กลุ้มใจ ไม่
รู้จะทําอย่างไร ก็ลองใช้บ้าง มนัช่วยผอ่นคลายได้ สบูแล้วรู้สกึสบายใจขึน้ และหลงัจากทํางานหนกัๆแล้ว
สบูบหุร่ี สบูแล้วรู้สกึสดช่ืนแก้เหน่ือยได้ จึงใช้บหุร่ีเร่ือยมาเวลาท่ีเราเครียด เหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าจากการ
เรียนและการทํางานคะ่” (นกัเรียนหญิงท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
 กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งชอบพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของดาราหญิงในทีวี 

“เป็นคนชอบดูหนงัฝร่ัง นางเอกทัง้สวย เท่ รูปร่างสูงโปร่งปราดเปรียว ย่ิงเขาสูบบหุร่ีดว้ยแลว้ดูเท่
มาก หนจึูงลองสูบด”ู (นกัเรียนหญิงท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
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4.1.4 การสัมภาษณ์นักเรียนหญิงท่ีไม่สูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความรู้และทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเองจากบหุร่ี 
 “บา้นเรามีกิจกรรมแข่งขนักีฬาชุมชน ดีมากเลย ช่วยใหท้กุคนเล่นกีฬากนั ไมห่นัไปติดบหุร่ี หนูไม่
สูบหรอกค่ะ” (นกัเรียนหญิงท่ีไมส่บูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 
 กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งเหน็วา่การท่ีผู้หญิงสบูบหุร่ีเป็นสิ่งท่ีขดัตอ่วฒันธรรมของผู้หญิงชนบท 
 “บา้นเรายงัเป็นบา้นนอก ผูห้ญิงบา้นเราไม่สูบบหุร่ีกนัหรอกค่ะ เดี๋ยวมีคนนินทาหาว่าเป็นผูห้ญิง
ไม่ดี ไม่เป็นกุลสตรี หนูเลยไม่คิดทีจ่ะสูบบหุร่ี” (นกัเรียนหญิงท่ีไมส่บูบหุร่ีอีกคนพดู) 

4.2 ความต้องการเลิกสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2.1 การสัมภาษณ์นักเรียนชายท่ีสูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความต้องการเลิกบหุร่ี ซึ่งบิดามารดาให้ความยืดหยุน่และให้โอกาสในการ
ปรับพฤตกิรรม 
 “พ่อและแม่ช่วยดูแลและใหกํ้าลงัใจ คอยเก็บบหุร่ีและไฟแช็ค พยายามบอกใหเ้ลิก” (นกัเรียนชาย
คนหนึง่พดู) 

กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งมีความต้องการเลิกบหุร่ีเพราะตระหนกัถึงพิษภยัของบหุร่ีท่ีมีตอ่สขุภาพ 
 “ผมอยากเลิกบหุร่ีเพราะมนัไม่ดี ดจูากโทรทศัน์มนัไม่ดี และหมอบอกว่ามนัไม่ดีต่อสขุภาพของผม
และคนรอบขา้ง ผมจึงอยากเลิก” (นกัเรียนชายอีกคนพดู) 
 กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งบอกวา่อยากเลกิสบูบหุร่ีเพราะไมต้่องการให้บิดามารดาเสียใจในการ
กระทําของตนเอง 
 “ผมชอบกินเหลา้สูบบหุร่ี วนัหน่ึงขบัมอเตอร์ไซด์คว่ําขาหกัตอ้งนอนโรงพยาบาล ก็มีแต่พ่อแม่ที่มา
เยี่ยมมาเฝ้า เพ่ือนๆหายหวัไปหมด ผมก็เลยคิดไดว่้าจะทําตวัเป็นคนดีเพ่ือพ่อกบัแม่ เลยเลิกสูบบหุร่ีตัง้แต่
นัน้มา” (นกัเรียนชายอีกคนพดู) 
 กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งบอกวา่ตนเลกิบหุร่ีได้เพราะกลวัทําผิดกฎหมายท่ีวา่ห้ามซือ้ขายในเดก็
อายตุํ่ากวา่ 18 ปี และมีการห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ 
 “เดี๋ยวนีเ้ขาหา้มซ้ือขายในเด็กต่ํากว่า 18 มีแต่ป้ายเตือนหา้มสูบบหุร่ีในที่ต่างๆ ใครสูบก็โดนคน
รังเกียจ ตอ้งหลบๆซ่อนๆไปสูบ ยุง่ยาก ผมเลยเลิกสูบดีกว่า” (นกัเรียนชายอีกคนพดู) 
  4.2.2 การสัมภาษณ์นักเรียนหญิงท่ีสูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความต้องการเลิกบหุร่ีโดยมีบิดามารดาให้กําลงัใจ 

“แม่ของหนูค่ะทีค่อยบอก เตือนและใหกํ้าลงัใจใหห้นูพยายามเลิกบหุร่ี บอกหนูว่าตัง้ใจนะลูก 
เอาชนะใจตนเองใหไ้ด ้ทําไดลู้กก็จะเป็นคนทีเ่ก่งที่สดุ” (นกัเรียนหญิงคนหนึ่งพดู) 
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กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งมีความต้องการเลิกบหุร่ีเพราะต้องการได้รับคํายกย่องชมเชยและเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม 

“พ่อของหนูเล่าใหห้นูฟังว่าพ่อใหญ่ขา้งบา้นหนเูก่งจงัเลยสามารถเลิกสูบบหุร่ีได ้ถา้หนเูลิกสูบบหุร่ี
ไดเ้หมือนพ่อใหญ่ขา้งบา้นจะไดรั้บการประกาศทางหอกระจายข่าว หนูคิดว่าหนูอยากใหพ่้อภูมิใจและหนู
อยากใหท้กุคนยอมรับหน”ู (นกัเรียนหญิงอีกคนพดู) 

กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งบอกวา่เลิกสบูบหุร่ีได้เพราะท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมเข้าคา่ยเลกิบหุร่ีและยา
เสพติด 

“ที่โรงเรียนมีกิจกรรมเขา้ค่ายโรงเรียนสีขาว เขาสอนใหทํ้าตวัดีไม่ติดยาเสพติด ใหกํ้าลงัใจคนที่
ตอ้งการจะเลิก หนูรู้สึกซาบซ้ึงจึงเลิกสูบบหุร่ีค่ะ” (นกัเรียนหญิงอีกคนพดู) 

กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งเลา่วา่เลิกบหุร่ีเพราะในหมูบ้่านมกีารรณรงค์ให้เลกิสบูบหุร่ีทางหอกระจาย
ขา่ว 

“หนไูดยิ้นเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวในหมู่บา้นทกุวนับอกเร่ืองพิษภยัของบหุร่ี ขืนสูบไปคน
ก็จะมองและนินทา หนเูลยเลิกสูบดีกว่า” (นกัเรียนหญิงอีกคนพดู) 

 4.3 สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างและครอบครัว   
  4.3.1 การสัมภาษณ์นักเรียนชายท่ีสูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างตระหนกัถงึปัญหาสขุภาพของตนเองจากการสบูบหุร่ี 
 “ก่อนนี้ผมเคยสูบบหุร่ีหนกัมาก ต่อมาผมมีอาการไอบ่อยๆ ไอเร้ือรัง ไปหาหมอ หมอบอกว่าไอ
เพราะบหุร่ี” (นกัเรียนชายคนหนึ่งพดู) 
 กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งตระหนกัถึงปัญหาสขุภาพจากการสบูบหุร่ีของบคุคลในครอบครัว 

 “ปู่ ผมป่วยเป็นมะเร็งปอด ผมไปเฝ้าปู่ ที่โรงพยาบาลนานหลายวนั ผมเห็นปู่ ทรมานมากและ
สดุทา้ยตอ้งตาย ทําใหผ้มตัง้ใจที่จะเลิกบหุร่ีอย่างเด็ดขาด ผมไม่อยากตายเหมือนปู่ ของผม” (นกัเรียนชาย
อีกคนพดู) 
 ในทางกลบักนักลุม่ตวัอย่างบางคนบอกวา่ไมเ่คยมีประสบการณ์การเจ็บป่วยโดยตรงกบัตนเอง 
หากมีอนัตรายจริงคงอีกนานจงึจะเจบ็ป่วยและเข้าใจวา่คนท่ีสบูบหุร่ีไมไ่ด้เจบ็ป่วยทกุราย คิดวา่พิษภยัของ
บหุร่ียงัไกลตวั 
 “พ่อผมสูบมาตัง้นานสามสิบปีแลว้มัง้ไม่เหน็เป็นอะไรเลย ผมก็สูบมาสองปีแลว้ก็ไม่ไดเ้จ็บป่วย
อะไร” (นกัเรียนชายอกีคนพดู) 
 กลุม่ตวัอย่างอีกคนพดูเสริมวา่ 
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“รู้ว่าสูบแลว้เป็นมะเร็งปอด ญาติผมก็สูบทกุคนไม่เห็นเป็นมะเร็งปอดเลย เป็นเบาหวานความดนั
เสียมากกว่า” (นกัเรียนชายอีกคนพดู) 

กลุม่ตวัอย่างอีกคนสนบัสนนุวา่ 
 “มนัข้ึนอยู่กบัคนมากกว่า ถา้แข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ถา้ไม่แข็งแรงถึงไม่สูบก็เป็นนัน่เป็นนี่ ผมสูบมา
ปีนึงแลว้ไม่เหน็เป็นอะไรเลย ก็มีฟันดํา ขูดหินปนูแลว้ก็หาย” (นกัเรียนชายอีกคนพดู) 

4.3.2 การสัมภาษณ์นักเรียนหญิงท่ีสูบบุหร่ี 
พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีปัญหาสขุภาพจากการสบูบหุร่ี 
“สงสารแม่หนูที่ตอ้งคอยดูแลเม่ือหนูเป็นหอบ มานัง่เฝ้าตอนที่มานอนโรงพยาบาล แม่ไดข้อร้องให้

หนูเลิกสูบแตห่นูก็ดนัสูบอยูน่ ัน่แหล่ะ” (นกัเรียนหญิงคนหนึ่งพดู) 
กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งตระหนกัถึงปัญหาสขุภาพจากการสบูบหุร่ีของบคุคลในครอบครัว 
“ตอนตาไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาล หมอบอกตาว่ายงัสูบบหุร่ีอยู่ไหม ถา้สูบบหุร่ีใหเ้ลิกซะ 

เพราะอาการของตาไม่ดีข้ึนรักษาไม่หายดว้ย หนูรู้สึกไม่ดีจึงอยากเลิกสูบบหุร่ี ไม่อยากเป็นเหมือนตา คน
อ่ืนๆตอ้งกลบัจากทํางานมาเฝ้า เสียเวลา เสิยเงิน เสียงานอีกค่ะ” (นกัเรียนหญิงอีกคนพดู) 

4.4 ความคดิและความรู้สึกของบิดาและมารดาท่ีบุตรสูบบุหร่ี   
4.4.1 ครอบครัวท่ีมีบุตรสูบบุหร่ีและบดิาหรือมารดาสูบบุหร่ี 

 พบวา่ครอบครัวท่ีมีบตุรสบูบหุร่ีและมีบิดามารดาท่ีสบูบหุร่ีตําหนิตเิตียน อาจทําให้บตุรขาด
กําลงัใจ น้อยใจ รู้สกึคณุคา่ในตนเองตํ่า จึงหนัมาสบูบหุร่ี 
 “คนพ่ีเรียนเก่งสอบเรียนต่อมหาวิทยาลยัได ้คนนอ้งเรียนอ่อนสอบเรียนต่อไม่ไดต้อ้งเตะฝุ่ นที่บา้น 
ไม่เอาไหน ไม่ไดอ้ย่างที่คิดเลย เรียนมาเสียเงิน เสียเวลา สอบแค่นี้ก็ไม่ได ้ทําอะไรไม่สําเร็จอย่างที่พ่อแม่
คาดหวงัและไปติดบหุร่ีอีก” (บิดาท่ีสบูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 
 “ลูกไม่รักดี โง่ ไม่เอาไหนเลย คบแตเ่พ่ือนเลว คนดีๆไม่รู้จกัคบ จะคบเพ่ือนทัง้ทีไม่รู้จกัใช้สมองใช้
ปัญญาไตร่ตรอง นําแต่ความเดือดร้อนมาใหค้รอบครัว คนอ่ืนก็ติฉินนินทาว่ามีลูกไม่ดี ทําใหเ้รามี
ความรู้สึกนอ้ยเนื้อต่ําใจ ลูกไม่รักเรา ไม่เขา้ใจเรา ลูกจึงหนัไปสูบบหุร่ี” (บิดาท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 

4.4.2 ครอบครัวท่ีมีบุตรสูบบุหร่ีแต่บิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ี 
 พบวา่ครอบครัวท่ีมีบตุรสบูบหุร่ีแตบิ่ดามารดาไมส่บูบหุร่ีจะวา่กลา่วตกัเตือนและสัง่สอนอย่างมี
เหตผุล 
 “ผมก็ดแุม่เขาก็บ่นไม่เวน้แต่ละวนัไม่ใหสู้บ ไดแ้ตห่า้ม ไม่ไดบ้งัคบั ใหอิ้สระลูกไดคิ้ด ไดพู้ด ให้
เหตผุลซ่ึงไม่เหมือนบา้นคนอ่ืนเลยทีใ่หลู้กทําโน่นทํานี่ไม่ได ้ใหทํ้าตามไดเ้ฉพาะที่พ่อแม่เห็นสมควร หา้ม
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และบงัคบัลูก ผมตอ้งการใหลู้กกลา้เขา้หาพ่อแม่เวลามีเร่ืองอะไร ลูกจะไม่รู้สึกกดดนั ขาดที่พ่ึงแลว้หนัไป
สูบบหุร่ีกบัเพ่ือนครับ” (บิดาท่ีไมส่บูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 
 มารดาท่ีไมส่บูบหุร่ีคนหนึง่บอกวา่บตุรชายตนเองดือ้รัน้ชอบเอาแตใ่จตนเอง ไมย่อมรับฟังความ
คิดเหน็ของคนอ่ืน ไมย่อมเช่ือฟังคําสัง่สอนของพ่อแม ่จะเช่ือฟังและทําตามเพ่ือนมากกวา่ หากตนเองเห็น
บตุรสบูบหุร่ีมกัจะวา่กลา่วตกัเตือนและสัง่สอนแตบ่ตุรไมเ่ช่ือฟังชอบฝ่าฝืนเป็นประจํา ทําให้ตนเอง
เอือมระอา ไมอ่ยากพดู ไมอ่ยากสัง่สอน 
 “หากเช่ือฟังพ่อแม่ผูใ้หญ่สัง่สอนก็คงจะไดดิ้บไดดี้ ไดเ้รียนหนงัสือสูงๆ มีอนาคตที่สดใส ลูกชอบ
ต่อตา้นคําสอน เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ยอมเช่ือฟังใครง่ายๆ ญาติผูใ้หญ่หลายคนก็เคยเตือนดว้ย
ความหวงัดี อย่าไปยุ่งเก่ียวกบับหุร่ี ย่ิงหา้มก็เหมือนย่ิงย ุไม่สนใจ จะสูบซะอย่าง สูบแลว้ติดเลิกไม่ได ้สูบ
มากข้ึนเร่ือยๆ ไม่ไดสู้บจะหงดุหงิดข้ึนมาทนัที ลูกคนอ่ืนทีเ่ขาเช่ือฟังพ่อแม่สอน เขาก็ไม่สูบบหุร่ีและยงัมี
อนาคตดว้ย สามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัไดใ้ครๆก็ช่ืนชม ส่วนลูกเราก็เป็นไดแ้ค่ไอเ้กเร คนข้ียา สมเพช
ตวัเองเหมือนกนัค่ะ” (มารดาท่ีไมส่บูบหุร่ีคนหนึง่พดู) 

4.5 ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีครอบครัวก าหนดขึน้เพื่อให้บุตรท่ีสูบบุหร่ีปฏิบัต ิ
4.5.1 ครอบครัวท่ีมีบุตรสูบบุหร่ีและบดิาหรือมารดาสูบบุหร่ี 

พบวา่บิดามารดาของกลุม่ตวัอย่างต้องการเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่ครอบครัวและสงัคม ต้องการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมท่ีไมถ่กูต้อง 

“ผมเตรียมตวัลงสมคัรสมาชิกอบต.จึงอยากเป็นตวัอย่างทีดี่ใหก้บัลูกและคนในชุมชน อยากใหค้น
ในชุมชนศรัทธาและเช่ือถือ ไดป้รึกษากบัลูกและภรรยาหาวิธีเลิกบหุร่ี และช่วงนัน้ใหลู้กคอยใหกํ้าลงัใจ 
ดูแลพ่อ คอยเตือน” (บิดาท่ีสบูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 

บิดาบางคนบอกวา่ตนเองต้องทํางาน บางครัง้ไปรับจ้างทํางานตา่งจงัหวดั ไมม่ีเวลาอบรมสัง่สอน
บตุรและไมไ่ด้กําหนดระเบียบวินยัในครอบครัวทําให้บตุรไมม่ีท่ีพึ่งและไปสบูบหุร่ี 

“ผมไปทํางานกรุงเทพฯจะมาบา้นช่วงวนัหยดุยาวเท่านัน้ จะส่งเงินมาใหท้างบา้นตลอด มีลูกชาย
คนเดียว ลูกอยากไดอ้ะไรก็ให ้อยากจะทําอะไรก็ทํา แต่ละวนัลูกมีเงินไปโรงเรียนมากกว่าเพ่ือน วนัหยดุ
เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ตอ้งมาช่วยทํางานอะไรหรอก ลูกคงเหงาแลว้เพ่ือนชวน” (บิดาท่ีสบูบหุร่ีอีกคนหนึ่งพดู) 

4.5.2 ครอบครัวท่ีมีบุตรสูบบุหร่ีแต่บิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ี 
พบวา่ครอบครัวมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการสบูบหุร่ีท่ีต้องไปสบูให้ห่างไกลจากคนอ่ืน  
 “ทกุคนในบา้นเขาไม่สูบกนั ผมสูบบหุร่ีคนเดียว เวลาสูบผมตอ้งมานัง่สูบไกลๆแยกจากคนอ่ืน 

กลบัมาแม่บอกว่าเหม็นกล่ินบหุร่ี ไม่มีใครอยากนัง่ใกลผ้ม” (บตุรท่ีสบูบหุร่ีคนหนึง่พดู) 



54 
 

ครอบครัวท่ีมีบตุรสบูบหุร่ีแตบิ่ดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ีจะวางกฎระเบียบให้บตุรรักษาความ
สะอาดบริเวณท่ีสบูบหุร่ี 

“เวลาสูบบหุร่ีตอ้งท้ิงกน้บหุร่ีใหเ้ป็นที่ บา้นจะสะอาดน่าอยู ่เวลาสูบกล่ินก็เหม็น สูบแลว้ท้ิงไม่เป็น
ที่ อย่างนีบ้า้นจะสะอาดและปลอดควนับหุร่ีไดอ้ย่างไร ตอ้งช่วยกนัทําความสะอาด ใครๆก็ไม่อยากปัด
กวาดก้นบหุร่ี” (มารดาท่ีไมส่บูบหุร่ีคนหนึง่พดู) 

มารดาคนหนึง่บอกวา่ตนมกัจะวา่กลา่วตกัเตือนเมื่อเห็นบตุรสบูบหุร่ี แตบ่ตุรไมเ่ช่ือฟัง 
“ลูกเขาไม่ยอมเช่ือฟังใครง่ายๆ ญาติผูใ้หญ่หลายคนก็เตือนว่ามนัไม่ดี แตเ่ขาไม่เช่ือชอบฝ่าฝืน

เป็นประจํา ย่ิงหา้มก็เหมือนย่ิงยจุะสูบซะอย่าง สูบแลว้ติด ไม่ไดสู้บจะหงดุหงิดข้ึนมาทนัที” (มารดาท่ีสบู
บหุร่ีคนหนึ่งพดู) 

4.6 ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีครอบครัวก าหนดขึน้เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรสูบบุหร่ี  
 4.6.1 ครอบครัวท่ีมีบุตรไม่สูบบุหร่ีและบิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ี 
พบวา่ครอบครัวท่ีมีบตุรไมส่บูบหุร่ีและบิดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ีมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบวินยัท่ีดี 

สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าท่ีของตนสว่นใหญ่จึงไมส่บูบหุร่ี 
“ครอบครัวผมปลูกฝังและสร้างระเบียบวินยัในบา้นโดยแบง่หนา้ที่รับผิดชอบทํางานช่วยเหลือ

ครอบครัวในแต่ละวนั สร้างกฎเกณฑ์ กติกา การอยู่ร่วมกนั ทกุคนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รักกนัดี เขา้ใจ
กนั ผมกบัภรรยาจะไม่ดดุ่าลูก จะพูดจาดว้ยเหตผุล ใหอํ้านาจในการคิดและตดัสินใจของลูกครับ ในแต่ละ
วนัไดทํ้างานหรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นหนา้ที่รับผิดชอบของตน ผมกบัลูกไม่มีโอกาสคิดเร่ืองบหุร่ีเลยครับ จึง
ไม่มีใครสูบบหุร่ีเลย” (บิดาท่ีไมส่บูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 

พบวา่บางครอบครัวให้ความรัก ความอบอุน่ เอาใจใสด่แูล สร้างกฎระเบียบร่วมกนัในครอบครัว มี
การแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกนั บิดามารดาทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สง่เสริมให้บตุรได้ทํา
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในเวลาวา่ง 

“เด็กสมยันี้อยู่ค่อนขา้งสบาย น้ําไม่ไดต้กัใส่ตุ่ม ววัควายก็ไม่ค่อยมีใหเ้ล้ียงเหมือนเม่ือก่อน เด็กมี
หนา้ทีเ่รียนอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าทีค่วร หลงัเลิกเรียนมกัรวมกลุ่มกนัขบัรถมอเตอร์ไซด์ กิน
สม้ตํา สูบบหุร่ี กินเหลา้ กินเบียร์ กว่าจะกลบัถึงบา้นก็มืดค่ําแลว้ พ่อแม่ผูป้กครองทกุคนควรเอาใจใส่ดูแล
มอบหมายหนา้ที่รับผิดชอบใหเ้ขามีงานหรือไดทํ้ากิจกรรม จะไดไ้ม่ปล่อยเวลาว่างใหเ้ปล่าประโยชน์” (บิดา
ท่ีไมส่บูบหุร่ีอีกคนพดู) 

4.6.2 ครอบครัวท่ีมีบุตรไม่สูบบุหร่ีแต่บิดาหรือมารดาสูบบุหร่ี 
 พบวา่ครอบครัวมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการป้องกนัการสบูบหุร่ี 
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 “เวลาผมอยู่บา้นผมจะหยดุสูบเพ่ือไม่ใหลู้กเหน็และเอาเป็นแบบอย่าง จะหา้มลูก ลูกมนัจะเช่ือ
ฟัง” (บิดาท่ีสบูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 
 พบบางครอบครัวมีฐานะยากจนและมบิีดาสบูบหุร่ี ครอบครัวต้องการมีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี 
ได้ทําบญัชีครัวเรือนแล้วพบวา่ครอบครัวต้องสญูเสยีคา่ใช้จ่ายจากการสบูบหุร่ีคิดคํานวณทัง้ปีแล้วเป็น
จํานวนมาก จึงมีความต้องการลดคา่ใช้จ่ายเร่ืองบหุร่ี จึงออกกฎระเบียบการเพ่ิมเงินเกบ็ไว้ใช้ในสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ครอบครัว 
 “ผมทําบญัชีครัวเรือน ครอบครัวของผมตอ้งเสียเงินซ้ือบหุร่ีตลอดทัง้ปีมากถึงส่ีพนับาท ผมจึง
ตดัสินใจลดเงินค่าบหุร่ีของผมและไดนํ้าเงินส่วนนี้ไปใช้หนีธ้กส.ทําใหค้รอบครัวรู้สึกสบายข้ึนเยอะ” (บิดาท่ี
สบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
 บางครอบครัวต้องการให้บ้านปลอดควนับหุร่ี ไมอ่ยากให้คนในครอบครัวรับควนัพิษจากบหุร่ีและ
ต้องการให้บ้านพกัอาศยัสะอาดปราศจากก้นบหุร่ีท่ีทิง้เกลือ่นกลาด 
  “สูบบหุร่ีที่บา้นทําใหค้นในครอบครัวไดรั้บควนัพิษดว้ยและหากท้ิงก้นบหุร่ีไม่เป็นที่ย่ิงสร้างความ
สกปรกดว้ย มองดูแลว้น่าเกลียด ผมจะพยายามหลีกเล่ียงไม่สูบบหุร่ีในบา้น” (บิดาท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 

4.7 การพูดคุยส่ือสารท่ีต่อต้านการสูบบุหร่ี      
 4.7.1 ครอบครัวท่ีมีบุตรไม่สูบบุหร่ีและบิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ี 
พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีการพดูคยุสื่อสารท่ีตอ่ต้านการสบูบหุร่ี 
“สมยันี้มนัไม่เหมือนเดิมแลว้ เขามีกฎหมายคุม้ครองผูไ้ม่สูบบหุร่ีแลว้ เม่ือก่อนใครอยากสูบก็สูบ 

สูบที่ไหนก็ได ้ทัง้ในรถ สถานที่ต่างๆ ตอนนี้มีการรณรงค์กนัไม่ใหสู้บ” (มารดาท่ีไมส่บูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 
กลุม่ตวัอย่างอีกคนหนึ่งมกีารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัสมาชิกในครอบครัวและชมุชนในเร่ือง

พิษภยัของการสบูบหุร่ี โทษของบหุร่ีและอนัตรายท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี 
“ถา้เอารูปปากดําๆ ฟันโยก ปอดดําๆที่อยู่ขา้งซองบหุร่ีมาขยายเป็นแผ่นโปสเตอร์ใหญ่ๆมาติดที่

ขา้งฝาใหท้กุคนเห็นคงกลวักนัและไม่กลา้สูบหรอก” (มารดาท่ีไมส่บูบหุร่ีอีกคนพดู) 
“ตวัผมเป็นผูนํ้าชุมชน ผมตอ้งทําตวัเองใหเ้ป็นแบบอย่างทีดี่แก่ลูกและในชุมชน ผมไม่สูบบหุร่ี เม่ือ

จะบอกใครสอนใครเขาจะไดฟั้งผม” (บิดาท่ีไมส่บูบหุร่ีและเป็นผู้นําชมุชนคนหนึง่พดู) 
4.7.2 ครอบครัวท่ีมีบุตรไม่สูบบุหร่ีแต่บิดาหรือมารดาสูบบุหร่ี 

 พบวา่บตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีมีการพดูคยุสื่อสารท่ีตอ่ต้านการสบูบหุร่ีของบิดามารดา 
“ส่ิงสําคญัทีช่่วยป้องกนัการสูบบหุร่ีของลูกผมคือลูกของผมบอกผมว่ามนัเหม็น ป๋าอย่าสูบเลย ขอ

นะ ขอป๋าอย่าสูบเลยเวียนหวัและอยากอาเจียน ผมตอ้งไปสูบไกลๆ แต่ยงัไดยิ้นเสียงบน่ไม่ขาดปาก” (บิดา
ท่ีสบูบหุร่ีคนหนึ่งพดู) 
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พบวา่บิดามารดาท่ีสบูบหุร่ีมีการพดูคยุสื่อสารท่ีตอ่ต้านการสบูบหุร่ีของบตุรท่ีไมส่บูบหุร่ี 
“ผมสูบบหุร่ีเม่ืออาย ุ14 ตอนนี้อาย ุ48 ผมบอกลูกว่ามนัไม่ดี ไปไหนใครที่ไม่สูบบหุร่ีก็รังเกียจ 

กล่ินตวัก็แรง เหม็น บหุร่ีทําใหเ้สียเงิน เสียสขุภาพ” (บิดาท่ีสบูบหุร่ีอีกคนพดู) 
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บทที่ 5 

อภปิรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการศกึษาและการทบทวนวรรณกรรมสามารถอภิปราบผลการวิจยัได้ดงันี ้
 
1. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการสบูบหุร่ีพบวา่กลุม่ตวัอย่างจํานวน 62 คน (ร้อยละ 14.22) จากจํานวน
กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาทัง้หมด 436 คนสบูบหุร่ี ซึ่งมีสดัสว่นใกล้เคียงกบัการสํารวจของสํานกังานสถิติ
แห่งชาติ  
(2555) ท่ีพบวา่มีวยัรุ่นไทยสบูบหุร่ีมากถึง 1.7 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 17.24 ของวยัรุ่นทัง้หมด ทัง้นีมี้
อายเุฉล่ียใกล้เคยีงกบัการสํารวจด้วยคือ 17.94 ปี จากการสํารวจยงัพบอีกวา่ร้อยละ 29.6 ของเดก็วยัรุ่นมี
การพบเห็น ได้กลิ่นและเหน็ก้นบหุร่ีภายในโรงเรียน สอดคล้องกบักลุม่ตวัอย่างท่ีสบูบหุร่ีร้อยละ 30.65 (19 
คน) กลบัไปสบูอีกหลงัจากเลิกบหุร่ีเพราะเหน็เพ่ือนท่ีโรงเรียนสบู  
 
2, พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุม่ตวัอย่างท่ีสบูบหุร่ีร้อยละ 58.06 (36 คน)  มกัสบูบหุร่ีเพราะมีความรู้สกึเหงา อยู่วา่งๆไมม่ีงาน
ทําและเมื่อรู้สกึผอ่นคลายและเมื่อจิตใจไมเ่ข้มแขง็ร้อยละ 77.42 (48 คน) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ 
Fritz et al. (2008) พบวา่วยัรุ่นตอนกลาง (อาย ุ13 - 15 ปี) มกัมีพฒันาการด้านอารมณ์ท่ีมีลกัษณะ
แปรปรวนและมกัตดัสนิใจด้วยอารมณ์ ดงันัน้จึงเป็นช่วงวยัท่ีถกูชกัจงูได้ง่าย เชน่เดยีวกบัการศกึษาของ 
Jaszyna-Gasior et al. (2009) พบวา่วยัรุ่นเช่ือวา่การสบูบหุร่ีทําให้มีความมัน่ใจในตนเองเพ่ิมขึน้และ 
สามารถลดความวิตกกงัวลได้ ในทํานองเดียวกนั กรองจิต วาทีสาธกกิจ (2555) ให้ความเหน็วา่วยัรุ่นท่ีมี
บคุลิกภาพขาดความมัน่ใจในตวัเอง ประหมา่ง่ายหรือวิตกกงัวลจะมีความเสี่ยงสงูตอ่การเสพติดบหุร่ี 
 
3. บทบาทของบดิาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีของบุตรวัยรุ่น  

ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ตวัอย่างได้รับปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ีจากบิดามารดาบ่อยครัง้ร้อยละ 
94.72 (413 คน)  เพราะพบวา่โครงสร้างทางสงัคมเป็นปัจจยัสําคญัในการกําหนดพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี
ของวยัรุ่นโดยเฉพาะความสมัพนัธ์ในครอบครัว ได้แก่ การดแูลสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิด  การไม่
ยอมรับการสบูบหุร่ีในบ้านและการไมย่อมรับพฤติกรรมสบูบหุร่ีของบคุคลในบ้าน (กระทรวงสาธารณสขุ., 
2557)  
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3.1 ความแตกต่างของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีระหว่างบุตร
วัยรุ่นท่ี 
               มีบิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ีกับบุตรวยัรุ่นมีบดิาหรือมารดาสูบบุหร่ี  

เมื่อเปรียบเทียบลกัษณะการปฏิบตัใินการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีระหวา่งบตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือ
มารดาสบูบหุร่ีกบับตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ีพบวา่  ในบตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือมารดา
ไมส่บูบหุร่ี บิดาหรือมารดามีการปฏิบตัใินลกัษณะการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีทัง้ 3 ด้านคือ  ด้านปฏิกิริยา  
ด้านกฎระเบียบและด้านการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีสงูกวา่บตุรท่ีครอบครัวมีบิดาหรือมารดาสบูบหุร่ีอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัข้อ 1. ท่ีวา่บตุรท่ีมีบิดาหรือมารดาไมส่บู
บหุร่ี บิดาหรือมารดาจะมีปฏิกิริยาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีมากกวา่บตุรท่ีมีบิดาหรือมารดาสบูบหุร่ี ท่ีเป็น
เช่นนีเ้พราะสภาพแวดล้อมในครอบครัวมีความสําคญัในการถ่ายทอดทางสงัคมให้กบัสมาชิกในครอบครัว  
ครอบครัวท่ีมีบิดาหรือมารดาในครอบครัวสบูบหุร่ีเดก็ในครอบครัวจะมีแนวโน้มเข้าไปเก่ียวข้องกบัสารเสพ
ติดมากกวา่เดก็ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีบิดาหรือมารดาในครอบครัวไมส่บูบหุร่ี (พจนี พรหมจิตต,์ 2547) ซึ่ง
สอดคล้องกบัความเห็นของประกิต วาทีสาธกกิจ (2555) ท่ีวา่ถ้าบตุรเกิดมาในครอบครัวท่ีมบิีดาหรือ
มารดาสบูบหุร่ีจะทําให้บตุรมีการรับรู้วา่การสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองธรรมดาของสงัคม คิดวา่เป็นการแสดงออกถึง
ความเป็นผู้ใหญ่  ความเป็นชาย  ทัง้นีเ้พราะการท่ีบิดาหรือมารดาติดบหุร่ีทําให้บตุรเกิดคา่นิยมในทางบวก
ตอ่การสบูบหุร่ีและเกิดการเลียนแบบ  ทําให้บตุรไมเ่ช่ือบิดามารดาในการห้ามไมใ่ห้สบูบหุร่ี เพราะบตุรคิด
วา่บิดาและมารดาของตนเองยงัสบูบหุร่ีเลย  บตุรก็จะเลียนแบบ  นอกจากนีก้ารท่ีบตุรได้เห็นพฤติกรรม
การสบูบหุร่ีของบิดาและมารดาท่ีบ้านทําให้เกิดการเรียนรู้และมีทกัษะการสบูบหุร่ีโดยไมรู้่ตวั  เชน่  การใช้
ไฟแช็คจดุบหุร่ี  การคีบบหุร่ี  การพ่นควนับหุร่ี  เป็นต้น  ในทางตรงข้ามถ้าวยัรุ่นมีการรับรู้วา่บิดาและ
มารดาของตนเองไมช่อบการสบูบหุร่ีและจะรู้สกึไมพ่อใจหรือผิดหวงัหากพบวา่บตุรมีการสบูบหุร่ี  แนวโน้ม
การสบูบหุร่ีของบตุรก็จะน้อยลง  (พรนภา หอมสินธุ์, 2550)  

บิดาหรือมารดาจึงมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจท่ีจะสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น (Pentz, 1994)  เพราะ
พฤติกรรมความคิดความเช่ือและทศันคติของบิดามารดาจะถกูถ่ายทอดไปสูบ่ตุร  ครอบครัวท่ีบิดามารดา
ไมส่บูบหุร่ีจะเช่ือวา่บหุร่ีเป็นสารเสพตดิท่ีเมื่อติดแล้วเลิกยาก  การสบูบหุร่ีจะเป็นสาเหตใุห้เกิดภาวะ
สขุภาพไมด่ีในอนาคต  ความเช่ือและทศันคติดงักลา่วสง่ผลให้บิดามารดาแสดงความรู้สกึโกรธไมพ่อใจ
ลงโทษและไมอ่นญุาตให้บตุรสบูบหุร่ี  มีกฎระเบียบในครอบครัวเก่ียวกบัข้อห้ามในการสบูบหุร่ีหรือ
บทลงโทษเมื่อไมป่ฏิบตัิตาม  นอกจากนีย้งัมีการพดูคยุกบับตุรเก่ียวกบัปัญหาการสบูบหุร่ีท่ีมีตอ่สขุภาพ
ของผู้สบูและบคุคลใกล้ชิดมากกวา่ครอบครัวท่ีบิดามารดาสบูบหุร่ี  และจากงานวิจยัของ Flay et al. 
(1994) ชีใ้ห้เห็นวา่พฤติกรรมการสบูบหุร่ีและทศันคติของสมาชิกในครอบครัวมีผลตอ่การตดัสนิใจของ
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วยัรุ่นวา่จะสบูบหุร่ีหรือไมส่บูบหุร่ีในอนาคต กลา่วคือถ้าในครอบครัวมีสมาชิกท่ีสบูบหุร่ีหรือครอบครัวท่ี
อนญุาตหรือเห็นด้วยกบัการให้วยัรุ่นสบูบหุร่ี วยัรุ่นท่ีอยู่ในครอบครัวดงักลา่วมีแนวโน้มสงูท่ีจะสบูบหุร่ีใน
อนาคต 

3.2 ความแตกต่างของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีระหว่างบุตร
ท่ีมี 

     พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีแตกต่างกัน   
 เมื่อเปรียบเทียบลกัษณะการปฏิบตัิของบิดามารดาในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีระหวา่งบตุรท่ีสบู
บหุร่ีกบับตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีพบวา่  ในกลุม่บตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีได้รับการปฏิบตัิจากบิดาและมารดาในลกัษณะ
การตอ่ต้าน 2 ด้านคือด้านปฏิกิริยาและด้านกฎระเบียบน้อยกวา่บตุรท่ีสบูบหุร่ีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 2. ท่ีวา่บตุรทีมีการปฏิบตัจิากบิดาหรือมารดาในการ
ป้องกนัการสบูบหุร่ีตา่งกนัจะมีมีพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีท่ีแตกตา่งกนั สว่นในด้านการพดูคยุสื่อสารเร่ือง
บหุร่ีพบวา่บตุรท่ีสบูบหุร่ีและบตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีได้รับการปฏิบตัิจากบิดามารดาไมแ่ตกตา่งกนั ผลการวิจยันี ้
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Ma et al. (2003) ท่ีพบวา่การปฏิบตัิของครอบครัวในเร่ืองการตอ่ต้านการสบู
บหุร่ีเป็นปัจจยัทางสงัคมปัจจยัหนึ่งในหลายปัจจยัท่ีทําให้เกิดความโน้มเอียงไปสูก่ารไมส่บูบหุร่ี  และจาก
การศกึษา Jackson (1997) และ Henriksen & Jackson (1998) ท่ีได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
ปฏิบตัิของครอบครัวและการสบูบหุร่ีของของบตุรวา่มีหลายลกัษณะ ได้แก่ การลงโทษ การกําหนดกฏ
ระเบียบของบ้านเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีและการพดูคยุสื่อสารเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี  ซึ่งครอบครัวท่ีมีการปฏิบตัิ
ในลกัษณะดงักลา่วจะมีสมาชิกในครอบครัวท่ีมีความเสี่ยงในการสบูบหุร่ีตํ่า ดงันัน้บตุรวยัรุ่นท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีบิดามารดามีการปฏิบตัิในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีทัง้การแสดงปฏิกิริยาไมพ่อใจหรือลงโทษ
และการมีกฎระเบียบห้ามไมใ่ห้สบูบหุร่ี  บตุรในครอบครัวดงักลา่วจึงมีแนวโน้มท่ีจะสบูบหุร่ีตํ่าหรือไมส่บู
บหุร่ีตามท่ีได้รับการอบรมสัง่สอนจากบิดามารดาท่ีซึมซบัเข้าไปสูต่วับตุร  ย่ิงบิดามารดาและบคุคลอ่ืนๆใน
ครอบครัวทําตวัเป็นแบบอย่างตามท่ีอบรมสัง่สอนด้วยย่ิงทําให้บตุรเกิดความศรัทธาและมัน่ใจในการ
ปฏิบตัิตามสิ่งท่ีได้รับการอบรมสัง่สอนมา  ในสว่นของการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีในครอบครัว  ในการ
สื่อสารครัง้นีไ้มพ่บความแตกตา่งระหวา่งบตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีกบับตุรท่ีสบูบหุร่ี  อาจเป็นเพราะครอบครัวไทย
สว่นใหญ่ยงัมกีารพดูคยุสื่อสารกนัในครอบครัวน้อย  เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจทําให้บิดาหรือมารดาต้อง
ทํางานหาเลีย้งครอบครัว  จงึไมม่ีเวลาท่ีจะพดูคยุกบับตุรมากนกั  ทําให้เกิดช่องวา่งระหวา่งความสมัพนัธ์
ของบิดามารดากบับตุร  ดงันัน้จึงไมพ่บความแตกตา่งในเร่ืองการพดูคยุสื่อสารในเร่ืองบหุร่ีของบตุรท่ีสบู
บหุร่ีและบตุรท่ีไมส่บูบหุร่ี 
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 3.3 อทิธิพลของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีท่ีมีต่อโอกาสท่ีจะ
เกดิ 
               พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุตรวยัรุ่น    
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัคือ  บทบาทของบิดาหรือมารดาด้านปฏิกิริยา
ตอ่ต้านการสบูบหุร่ี กฏระเบียบและการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีพบวา่  การแสดงปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบู
บหุร่ีของบิดาหรือมารดาสามารถทํานายโอกาสเกิดพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของบตุรอย่างมนียัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  โดยมคีา่ Odds Ratio = 3.02  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อ 3. ท่ีวา่การปฏิบตัิ
จากบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีสามารถทํานายโอกาสท่ีจะเกิดพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของ
บตุรวยัรุ่นได้ นัน่คือบตุรท่ีบิดาหรือมารดาแสดงปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ีของบตุรจะมีโอกาสกลายเป็น
ผู้สบูบหุร่ีน้อยกวา่บตุรท่ีบิดาหรือมารดาไมม่ีปฏิกิริยาตอ่ต้านการสบูบหุร่ี 3 เท่า  สว่นปฏิกิริยาด้านกฏ
ระเบียบและการพดูคยุสื่อสารไมส่ามารถทํานายการเกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น
ได้ ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะในสงัคมไทยยงัมีการปฏิบตัิในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีในลกัษณะของการออก
กฎระเบียบในครอบครัวและการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีน้อยมาก  จึงทําให้ปัจจยัทัง้สองด้านนีไ้มม่ีอิทธิพล
ในการทํานายโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีในบตุรวยัรุ่น  มีเพียงด้านปฏิกิริยาของบิดามารดา  เชน่  
การแสดงออกทางอารมณ์และการกระทําเท่านัน้ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมการ
เกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น  โดยปัจจยัตวันีส้ามารถทํานายโอกาสของการท่ีจะเกิดพฤติกรรม
การสบูบหุร่ีได้ถึง 3 เท่า  กลา่วคือบตุรท่ีบิดามารดาแสดงปฏิกิริยาไมพ่อใจตอ่พฤติกรรมการสบูบหุร่ีน้อย
จะมโีอกาสกลายเป็นผู้ท่ีสบูบหุร่ีมากกวา่บตุรท่ีได้รับการแสดงปฏิกิริยาไมพ่อใจมากถึง 3 เท่า  การท่ี
กฎระเบียบและการพดุคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีไมม่ีอิทธิพลในการทํานายโอกาสท่ีจะเกิดการสบูบหุร่ีเป็นเพราะ
จากผลการศกึษาพบวา่  คะแนนกฎระเบียบและการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีระหวา่งกลุม่บตุรท่ีไมส่บูบหุร่ี
และสบูบหุร่ีแตกตา่งกนัน้อยมาก  ประกอบกบัสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีเน้นความสมัพนัธ์มากกวา่กฎระเบียบ  
และเห็นวา่การสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองปกติท่ีสงัคมยอมรับโดยเฉพาะเพศชายถกูมองวา่การสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองสว่น
บคุคลและไมใ่ชเ่ร่ืองเสยีหาย กฎระเบียบของทางครอบครวัและการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีจึงไมม่ีอิทธิพล
ในการทํานายโอกาสท่ีจะเกิดการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น 
 
4. การวเิคราะห์ผลการสัมภาษณ์บทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหร่ีใน
ครอบครัวท่ีบุตร 
   สูบบุหร่ีและครอบครัวท่ีบุตรไม่สูบบุหร่ี 

4.1 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง  
  4.1.1 การสัมภาษณ์นักเรียนชายท่ีสูบบุหร่ี 
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พบวา่กลุม่ตวัอย่างติดบหุร่ีจากการเห็นสมาชิกในครอบครวัสบูบหุร่ี ใกล้ชิดกบัผู้ใหญ่ท่ีสบูบหุร่ี
และบิดามารดาอนญุาตให้สบูบหุร่ีได้ บางคนอยากรู้อยากลอง มองการสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองท้าทาย อยากรู้
รสชาติ เอาอย่างตามบคุคลท่ีตนเองช่ืนชอบและได้เหน็การโฆษณาบหุร่ีย่ีห้อท่ีมีช่ือเสยีง ประกอบกบั
ร้านค้าในชมุชนมีการแบ่งบหุร่ีขายทําให้วยัรุ่นสามารถหาเงินมาซือ้บหุร่ีได้ง่าย กลุม่ตวัอย่างจะสบูบหุร่ี
เวลามีงานเลีย้งสงัสรรค์ในกลุม่เพ่ือน บางครัง้เป็นการสบูเพ่ือการแขง่ขนัระหวา่งกลุม่เพ่ือน มกัหลีกเลี่ยง
การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ ผู้ ท่ีวา่งงานจะสบูบหุร่ีสงูกวา่ผู้ท่ีมีงานทําหรือได้เรียนหนงัสือ 

4.1.2 การสัมภาษณ์นักเรียนชายท่ีไม่สูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความรู้และทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเองจากบหุร่ีดี รู้จกัปฏิเสธเพ่ือนท่ีชวน
สบูบหุร่ี พยายามไมป่ลอ่ยตวัให้วา่งโดยช่วยบิดามารดาทํางานบ้าน หากมเีวลาวา่งจะเลน่กีฬา ทําให้ไม่
หมกมุน่เร่ืองบหุร่ี   

4.1.3 การสัมภาษณ์นักเรียนหญิงท่ีสูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นมากมกัรวมกลุม่กนักบัเพ่ือนทํากิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ ไปดหูนงั ฟังเพลง 
เลน่กีฬาด้วยกนั หากมเีพ่ือนท่ีสบูบหุร่ีจะชกัชวนกนัสบูบหุร่ีด้วยและหากสมาชิกในครอบครัวมีคนสบูบหุร่ี
ด้วยแล้ว กลุม่ตวัอย่างจะสบูบหุร่ีตาม กลุม่ตวัอย่างบางคนเหน็บิดาสบูบหุร่ีเพ่ือผอ่นคลายความตงึเครียด
กบัปัญหาตา่งๆและสบูบหุร่ีแก้เหน่ือย จึงมีความเข้าใจวา่บุหร่ีมีประโยชน์ จงึมีการใช้บหุร่ีเพ่ือคลายเครียด
จากปัญหาตา่งๆ ทัง้เครียดจากปัญหาครอบครัว การเรียนและการทํางาน บางคนกเ็ลียนแบบพฤตกิรรม
การสบูบหุร่ีของดาราหญิงในทีวี  

4.1.4 การสัมภาษณ์นักเรียนหญิงท่ีไม่สูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความรู้และทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเองจากบหุร่ีดี ให้ความร่วมมือกบัการ
จดักิจกรรมตอ่ต้านการสบูบหุร่ีในชมุชน ยึดมัน่ตอ่วฒันธรรมประเพณีท่ีผู้หญิงจะไมส่บูบหุร่ีโดยเฉพาะ
ผู้หญิงชนบท 
 4.2 ความต้องการเลิกสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2.1 การสัมภาษณ์นักเรียนชายท่ีสูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความต้องการเลิกบหุร่ี ซึ่งบิดามารดาให้ความยืดหยุน่และให้โอกาสในการ
ปรับพฤตกิรรม บิดาและมารดาดแูลและให้กําลงัใจให้เลกิบหุร่ี กลุม่ตวัอย่างบางคนมีความต้องการเลิก
บหุร่ีเพราะตระหนกัถึงพิษภยัของบหุร่ีท่ีมตีอ่สขุภาพ บางคนบอกวา่อยากเลกิสบูบหุร่ีเพราะไมต้่องการให้
บิดามารดาเสียใจในการกระทําของตนเอง บางคนเลิกบหุร่ีได้เพราะกลวัทําผิดกฎหมายท่ีวา่ห้ามซือ้ขายใน
เดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี และมีการห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ 
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  4.2.2 การสัมภาษณ์นักเรียนหญิงท่ีสูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความต้องการเลิกบหุร่ีโดยมีบิดามารดาให้กําลงัใจและต้องการได้รับคํายก
ย่องชมเชยและเป็นท่ียอมรับของสงัคม กลุม่ตวัอย่างบางคนเลิกสบูบหุร่ีได้เพราะท่ีโรงเรียนมกิีจกรรมเข้า
คา่ยเลิกบหุร่ีและยาเสพติดและในหมูบ้่านมกีารรณรงคใ์ห้เลิกสบูบหุร่ีทางหอกระจายขา่ว 

4.3 สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างและครอบครัว   
  4.3.1 การสัมภาษณ์นักเรียนชายท่ีสูบบุหร่ี 
 พบวา่กลุม่ตวัอย่างตระหนกัถงึปัญหาสขุภาพของตนเองและบคุคลในครอบครัวจากการสบูบหุร่ี 
ในทางกลบักนักลุม่ตวัอย่างบางคนบอกวา่ไมเ่คยมีประสบการณ์การเจ็บป่วยโดยตรงกบัตนเอง หากมี
อนัตรายจริงคงอีกนานจึงจะเจ็บป่วยและเข้าใจวา่คนท่ีสบูบหุร่ีไม่ได้เจบ็ป่วยทกุราย คิดวา่พิษภยัของบหุร่ี
ยงัไกลตวั 
  4.3.2 การสัมภาษณ์นักเรียนหญิงท่ีสูบบุหร่ี 

พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีปัญหาสขุภาพจากการสบูบหุร่ีกบัตนเอง กลุม่ตวัอย่างบางคนตระหนกัถงึ
ปัญหาสขุภาพจากการสบูบหุร่ีของบคุคลในครอบครัววา่เมื่อเจ็บป่วยแล้วรักษาไมห่าย เสียทัง้เงินและเวลา  

4.4 ความคดิและความรู้สึกของบิดาและมารดาท่ีบุตรสูบบุหร่ี   
4.4.1 ครอบครัวท่ีมีบุตรสูบบุหร่ีและบดิาหรือมารดาสูบบุหร่ี 

 พบวา่ครอบครัวท่ีมีบตุรสบูบหุร่ีและมีบิดามารดาสบูบหุร่ีตาํหนิติเตียนบตุร อาจทําให้บตุรขาด
กําลงัใจ น้อยใจ รู้สกึคณุคา่ในตนเองตํ่า จึงหนัมาสบูบหุร่ี 
  4.4.2 ครอบครัวท่ีมีบุตรสูบบุหร่ีแต่บิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ี 
 พบวา่ครอบครัวท่ีมีบตุรสบูบหุร่ีแตบิ่ดามารดาไมส่บูบหุร่ีจะวา่กลา่วตกัเตือนและสัง่สอนอย่างมี
เหตผุล แตม่ีผู้ปกครองบางคนเลา่วา่บตุรชายตนเองดือ้รัน้ชอบเอาแตใ่จตนเอง ไมย่อมรับฟังความคดิเหน็
ของคนอ่ืน ไมย่อมเช่ือฟังคําสัง่สอนของพ่อแม ่จะเช่ือฟังและทําตามเพ่ือนมากกวา่ หากตนเองเหน็บตุรสบู
บหุร่ีมกัจะวา่กลา่วตกัเตือนและสัง่สอนแตบ่ตุรไมเ่ช่ือฟังชอบฝ่าฝืนเป็นประจํา ทําให้ตนเองเอือมระอา ไม่
อยากพดู ไมอ่ยากสัง่สอน 
 4.5 ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีครอบครัวก าหนดขึน้เพื่อให้บุตรท่ีสูบบุหร่ีปฏิบัต ิ

4.5.1 ครอบครัวท่ีมีบุตรสูบบุหร่ีและบดิาหรือมารดาสูบบุหร่ี 
พบวา่บิดามารดาของกลุม่ตวัอย่างต้องการเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่ครอบครัวและสงัคม ต้องการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมท่ีไมถ่กูต้อง บิดาบางคนบอกวา่ตนเองต้องทํางาน บางครัง้ไปรับจ้างทํางาน
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ตา่งจงัหวดั ไมม่เีวลาอบรมสัง่สอนบตุรและไมไ่ด้กําหนดระเบียบวินยัในครอบครัวทําให้บตุรไมม่ีท่ีพึ่งและ
ไปสบูบหุร่ี 

4.5.2 ครอบครัวท่ีมีบุตรสูบบุหร่ีแต่บิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ี 
พบวา่ครอบครัวมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการสบูบหุร่ีท่ีต้องไปสบูให้ห่างไกลจากคนอ่ืน ครอบครัวจะ

วางกฎระเบียบให้บตุรรักษาความสะอาดบริเวณท่ีสบูบหุร่ี แตม่ารดาบางคนเลา่วา่ตนเองจะวา่กลา่ว
ตกัเตือนเมื่อเห็นบตุรสบูบหุร่ี แตบ่ตุรไมเ่ช่ือฟัง 

4.6 ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีครอบครัวก าหนดขึน้เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรสูบบุหร่ี  
 4.6.1 ครอบครัวท่ีมีบุตรไม่สูบบุหร่ีและบิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ี 
พบวา่ครอบครัวท่ีมีบตุรไมส่บูบหุร่ีและบิดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ีมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบวินยัท่ีดี 

สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าท่ีของตนสว่นใหญ่จึงไมส่บูบหุร่ี พบวา่บางครอบครัวให้ความรัก ความ
อบอุน่ เอาใจใสด่แูล สร้างกฎระเบียบร่วมกนัในครอบครัว มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกนั 
บิดามารดาทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สง่เสริมให้บตุรได้ทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในเวลาวา่ง 

4.6.2 ครอบครัวท่ีมีบุตรไม่สูบบุหร่ีแต่บิดาหรือมารดาสูบบุหร่ี 
 พบวา่ครอบครัวมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการป้องกนัการสบูบหุร่ี บิดาเมื่ออยูบ้่านจะหยดุสบูเพ่ือ
ไมใ่ห้บตุรเห็นและเอาเป็นแบบอย่าง คดิวา่เวลาห้ามบตุรไมใ่ห้สบูบหุร่ี บตุรจะเช่ือฟัง พบบางครอบครัวมี
ฐานะยากจนและมบิีดาสบูบหุร่ี ครอบครัวต้องการมีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี ได้ทําบญัชีครัวเรือนแล้ว
พบวา่ครอบครัวต้องสญูเสยีคา่ใช้จ่ายจากการสบูบุหร่ีคิดคํานวณทัง้ปีแล้วเป็นจํานวนมาก จงึมีความ
ต้องการลดคา่ใช้จ่ายเร่ืองบหุร่ี จึงออกกฎระเบียบการเพ่ิมเงินเกบ็ไว้ใช้ในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ครอบครัว 
บางครอบครัวห้ามการสบูบหุร่ีภายในบ้านเพราะต้องการให้บ้านปลอดควนับหุร่ี ไมอ่ยากให้คนใน
ครอบครัวรับควนัพิษจากบหุร่ีและต้องการให้บ้านพกัอาศยัสะอาดปราศจากก้นบหุร่ีท่ีทิง้เกลื่อนกลาด 
 4.7 การพูดคุยส่ือสารท่ีต่อต้านการสูบบุหร่ี      

 4.7.1 ครอบครัวท่ีมีบุตรไม่สูบบุหร่ีและบิดาหรือมารดาไม่สูบบุหร่ี 
พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีการพดูคยุสื่อสารท่ีตอ่ต้านการสบูบหุร่ี กลุม่ตวัอย่างบางคนมกีารสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กบัสมาชิกในครอบครัวและชมุชนในเร่ืองพิษภยัของการสบูบหุร่ี โทษของบหุร่ีและ
อนัตรายท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี บางคนเป็นผู้นําชมุชน ต้องการทําตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บตุรและคนใน
ชมุชนและต้องการให้คนในชมุชนยอมรับและเช่ือฟัง 

4.7.2 ครอบครัวท่ีมีบุตรไม่สูบบุหร่ีแต่บิดาหรือมารดาสูบบุหร่ี 
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 พบวา่บตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีมีการพดูคยุสื่อสารท่ีตอ่ต้านการสบูบหุร่ีของบิดามารดา พบวา่บิดามารดา
ท่ีสบูบหุร่ีมกีารพดูคยุสื่อสารท่ีตอ่ต้านการสบูบหุร่ีของบตุรท่ีไมส่บูบหุร่ีวา่คนท่ีสบูบหุร่ีจะมีแตค่นรังเกียจ 
บหุร่ีทําให้เสยีเงิน เสียสขุภาพ ติดแล้วเลิกยาก 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาอิทธิพลของบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบู

บหุร่ีท่ีมีตอ่โอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่นและบทบาทของบิดาหรือมารดาในการ

ป้องกนัการสบูบหุร่ีในครอบครัวท่ีบตุรสบูบหุร่ีและครอบครัวท่ีบตุรไมส่บูบหุร่ีเป็นอย่างไร  ผลการวิจยั

พบวา่บตุรวยัรุ่นท่ีมีบิดาหรือมารดาไมส่บูบหุร่ีได้รับการปฏิบตัิจากบิดามารดาในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีทัง้ 

3 ด้านคือ  ด้านปฏิกิริยาตอ่ต้าน  ด้านกฎระเบียบและด้านการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีสงูกวา่บตุรวยัรุ่นท่ีมี

บิดาหรือมารดาสบูบหุร่ีอย่างมนียัสําคญัทางสถิติ  สว่นด้านการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ีไมแ่ตกตา่งกนั  ใน

สว่นของอิทธิพลของการปฏิบตัิของบิดามารดาพบวา่การแสดงปฏิกิริยาตอ่ต้านสามารถทํานายโอกาสท่ีจะ

เกิดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีได้ถึง 3 เท่า ผลการวิเคราะห์การสมัภาษณ์สะท้อนให้เข้าใจสาเหตแุละเหตผุล

ของการแสดงพฤติกรรมของกลุม่ตวัอย่างและบิดามารดาท่ีสบูบหุร่ีและไมส่บูบหุร่ี 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 

 1. ผลการวิจยัพบวา่บิดาหรือมารดามีบทบาทสําคญัตอ่การสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น จึงควรรณรงค์

ให้บิดาหรือมารดามีบทบาทในการป้องกนัการสบูบหุร่ีในกลุม่วยัรุ่นให้มากขึน้ โดยเฉพาะในครอบครัวท่ี

บิดามารดาไมส่บูบหุร่ี การแสดงปฏิกิริยาของบิดามารดา เช่น แสดงอารมณ์โกรธ ไมพ่อใจ เมื่อรู้วา่บตุรสบู

บหุร่ีจะได้ผลดท่ีีสดุในการป้องกนัการสบูบหุร่ี 

 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องรณรงค์ให้บิดาหรือมารดามีการปฏิบตัิในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีให้

มากขึน้ ควรจดัทําคูม่ือให้ความรู้และวิธีปฏิบตัิท่ีเหมาะสมในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ี เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้

แก่ผู้ปกครองท่ีมบีตุรวยัรุ่นสบูบหุร่ี การดําเนินการดงักลา่วจะช่วยลดจํานวนผู้สบูบหุร่ีได้ในอนาคต 

 3. ควรมีการศกึษาเพ่ิมเติมโดยเฉพาะการปฏิบตัิของบิดามารดาในด้านกฏระเบียบของครอบครัว

และการพดูคยุสื่อสารเร่ืองบหุร่ี 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจยั (ต ่ากว่า 18 ปี) 
(Participant Information Sheet) 
 

ในเอกสารน้ีอาจมีข้อความท่ีท่านและเด็กในปกครองของท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถาม
หัวหน้าโครงการวิจยั หรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี  ท่านและเด็กในปกครองของท่านจะได้รับ
เอกสารน้ี 1 ฉบับ น ากลับไปอ่านท่ีบ้านเพ่ือปรึกษาหารือกับญาติพ่ีน้อง  เพ่ือน หรือผู้อ่ืนท่ีท่านและเด็กใน
ปกครองของท่านต้องการปรึกษา เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
 
ชื่อโครงการ บทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น 
ชื่อผู้วิจัย              นางสาวอริสรา สขุวัจนี 
สถานที่วิจยั  โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 7 จงัหวดันครนายก 
สถานที่ทํางาน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสติ-                      
                        นครนายก ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 26120   

โครงการวิจยันีท้ําขึน้เพื่อศกึษาบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวัยรุ่นซึ่ง
ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคือได้รูปแบบบทบาทของบิดามารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวยัรุ่น  
สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อลดการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นไทยสาํหรับศนูย์ปฏิบติัการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  สาํนกังานองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครนายก 

เด็กในปกครองของท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยันีเ้พราะเป็นเยาวชนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีอายุ
ระหว่าง 15-18 ปี ศกึษาในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 จงัหวดันครนายก จะมีผู้ เข้าร่วม
การวิจยัที่เป็นเยาวชนกลุม่เดียวกนักบัเด็กในปกครองของท่าน รวมทัง้สิน้ 436  คน ระยะเวลาที่จะทําวิจัยทัง้สิน้ 1  ปี 
 หากท่านและเด็กในปกครองของท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยัแล้ว จะมีขัน้ตอนการวิจยัดังต่อไปนี  ้
   1. ตอบแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป แบบบนัทกึพฤติกรรมการสบูบุหร่ีและแบบสอบถามบิดาหรือมารดาในการ
ป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวัยรุ่น ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 30 นาที   
 2. รับฟังการนําเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินพฤติกรรมเสีย่งต่อสขุภาพและแบบประเมินต้นทนุชีวิตของ
เยาวชนในที่ประชมุและร่วมวิเคราะห์สาเหตทุี่ทําให้เกิดพฤติกรรมเสีย่งและเสนอปัญหาและความต้องการต่อที่ประชมุ 
 3. ได้รับการสมัภาษณ์เป็นเวลา 1 ครัง้ มีการบนัทกึเสยีงและจดบันทกึการสมัภาษณ์ ใช้เวลาในการสมัภาษณ์ 
30 นาที   

ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ระหว่างการเข้าร่วมการวิจยั คือ เด็กในปกครองของท่านอาจรู้สกึอดึอดั หรือรู้สกึไม่
สบายใจบ้างกบับางคําถาม เด็กในปกครองของท่านมีสทิธ์ิที่จะไม่ตอบคําถามเหลา่นัน้ได้ ตลอดจนมีสทิธ์ิถอนตวัออกจาก
โครงการวิจยัเมื่อใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี ้
จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านและเด็กในปกครองของท่าน 

การเข้าร่วมการวิจยัครัง้นี ้เด็กในปกครองของท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
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หากท่านและเด็กในปกครองของท่านมีข้อข้องใจ สงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับการวิจยันี ้ท่านสามารถ
ติดต่อนางสาวอริสรา สุขวัจนี  สถานที่ติดต่อ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 63 
หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 26120  หมายเลขโทรศัพท์ 089-
9111400    

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ด้านประโยชน์และโทษที่เก่ียวข้องกบัการวิจยันี ้ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วไม่ปิดบงั  
ข้อมลูส่วนตวัของเด็กในปกครองของท่านจะถกูเก็บรักษาไว้  ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล   แต่จะ

รายงานผลการ วิจยัเป็นข้อมูลสว่นรวม ข้อมูลของผู้ เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบคุคลบางกลุม่เข้ามา
ตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทนุวิจัย, สถาบนั หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ, คณะกรรมการ    จริยธรรมฯ   เป็นต้น 

ท่านและเด็กในปกครองของท่านมีสทิธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการเรียนของเด็กใน
ปกครองของท่านแต่ประการใด 

โครงการวิจยันีไ้ด้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ ของสถาบนั
ยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โทรศพัท์ 02-649-5000  ต่อ 11015-11017 

หากท่านได้รับการปฏิบติัไม่ตรงตามที่ระบไุว้ ท่านสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้แทน ได้ตาม
สถานที่และหมายเลขโทรศพัท์ข้างต้น 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนีค้รบถ้วนแล้ว 
 
 
                                                 ลงช่ือ............................................................ผู้ เข้าร่วมวิจัย  
                                                        (..........................................................)       
                                                               วนัที่...................................... 
 
                                                  ลงช่ือ............................................................ผู้ปกครอง  
                                                         (..........................................................)       
                                                               วนัที่...................................... 
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หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ส าหรับผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 
วนัที่ ……………….…………………… 
 

ข้าพเจ้า………………………………………….อาย…ุ……ปี อยู่บ้านเลขที่…..….
ถนน………...................................................... 
หมู่ที่……….แขวง/ตําบล……………….………....เขต/อําเภอ…..……………...................
จงัหวดั…………................................................ 
โทรศพัท์............................................................................ 
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง 
……………………………………………………………. 
มีความเกี่ยวข้องเป็น 
………………………………………………………........................................................................................... 
ขอท าหนังสือนีใ้ห้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจยัเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 

ข้อ 1. ข้าพเจ้า ได้รับทราบโครงการวิจยัของ  นางสาวอริสรา สขุวจันี  เร่ือง บทบาทของบิดาหรือมารดาในการ
ป้องกนัการสบูบหุร่ีของบตุรวัยรุ่น 

ข้อ 2. ข้าพเจ้า ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยันี ้ด้วยความสมคัรใจ โดยมิได้มีการบงัคบัขู่เข็ญ หลอกลวงแต่
ประการใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจยัทุกประการ 

  ข้อ 3. ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายจากผู้วิจยัเก่ียวกบัวัตถปุระสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั ประสทิธิภาพ ความ
ปลอดภัย อาการหรืออนัตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางป้องกนั และแก้ไข หากเกิดอนัตราย ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วม
โครงการวิจยัโดยตลอด อีกทัง้ยงัได้รับคําอธิบายและตอบข้อสงสยัจากหวัหน้าโครงการวิจยัเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว และตกลง
รับผิดชอบตามคํารับรองในข้อ 5 ทกุประการ  

  ข้อ 4. ข้าพเจ้า ได้รับการรับรองจากผู้วิจยัว่าจะเก็บข้อมลูสว่นตวัของข้าพเจ้าเป็นความลบั จะเปิดเผยเฉพาะ
ผลสรุปการวิจยัเท่านัน้ 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้า ได้รับทราบจากผู้วิจยัแล้วว่า หากมีอนัตรายใด ๆ อนัเกิดขึน้จากการวิจยัดงักลา่ว  ข้าพเจ้า จะ
ได้รับการรักษาพยาบาลจากคณะผู้วิจยั โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจะได้รับค่าชดเชย รายได้ที่สญูเสียไปในระหว่างการ
รักษาพยาบาลดงักลา่ว ตลอดจนมีสทิธ์ิได้รับค่าทดแทนความ พิการที่อาจเกิดขึน้จากการวิจัยตามสมควร 

ข้อ 6. ข้าพเจ้า ได้รับทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามีสทิธ์ิจะบอกเลกิการร่วมโครงการวิจยันี ้และการบอกเลกิการร่วม
โครงการวิจยัจะไม่มีผลกระทบต่อการดแูลรักษาโรคที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป 

ข้อ 7. หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พงึประสงค์จากการ
วิจยั สามารถติดต่อกบันางสาวอริสรา สขุวจันี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 63 หมู่ 7 
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ถนนรังสติ-นครนายก ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 26120  ในวนัและเวลาราชการ หรือ โทรศพัท์ที่
ติดต่อได้089-9111400    

ข้อ 8. หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบติัไม่ตรงตามที่ระบไุว้ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจยั ข้าพเจ้าจะสามารถ
ติดต่อกบัประธานคณะกรรมการจริยธรรมสาํหรับการพิจารณาโครงการวิจยัที่ทําในมนษุย์หรือผู้แทน ได้ที่สถาบนั
ยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โทรศพัท์ 02-649-5000  ต่อ 11015-11017 
     ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหนังสือนีโ้ดยตลอดแล้ว เห็นว่าถกูต้องตามเจตนาของข้าพเจ้า 
จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญพร้อมกับหัวหน้าโครงการวิจัยและต่อหน้าพยาน 
 
ลงช่ือ …………………………………...             ลงช่ือ ……………………………………   
     (………………………………….....)                  (……………………………….......) 
         ผู้มีอํานาจทําการแทน        ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม / หวัหน้าโครงการวิจยั 
 
 
 
ลงช่ือ ……………………………………พยาน                    ลงช่ือ ……………………………………พยาน 
      (…………………………………… )                      (…………………………………… ) 
 
ในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมการวิจยั อ่านหนงัสอืไม่ออก ผู้ที่อ่านข้อความทัง้หมดแทนผู้ เข้าร่วมการวิจยัคือ
............................................. 
 
จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน  
 
ลงช่ือ ……………………………………พยาน 
        (…………………………………….) 
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แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป 

รายที่…………….. 

วนัที่เก็บข้อมลุ……………………………. 

โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน □ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง เก่ียวกบัตัวท่าน  
ประวัติส่วนตัว 
1. อาย.ุ..............ปี โรคประจําตัว……………………………………………………….. 

2. เพศ           □ ชาย             □ หญิง 
3. ศาสนา       □ พทุธ            □ คริสต์           □ อิสลาม           □ อื่น ๆ.........................................  
4. ระดบัการศกึษา                  □ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่………. 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี   

5. ท่านสบูบหุร่ีหรือไม่              □ ไม่สบู (ข้ามไปตอบข้อ 16)          □ สบู 
6. สบูบหุร่ีวนัละ…………..มวน/ซอง   สบูมานาน…………ปี    เร่ิมสบูอายุ…………ปี 

        □ สบูเป็นประจําทุกวนั    □ ไม่ได้สบูทกุวนั      □ อื่นๆระบ…ุ………………………………………………… 
7. ระยะเวลาตัง้แต่ต่ืนนอนตอนเช้าจนกระทัง่สบูบหุร่ีมวนแรกของวนั 

        □ ภายใน 5 นาทีหลงัต่ืนนอน  □ ช่วงระยะเวลา 6-30 นาที  □ นานมากกว่า 30 นาทีขึน้ไป ระบ…ุ………….  
8. ท่านชอบสบูบหุร่ีในช่วงเวลาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        □ หลงัรับประทานอาหารเสร็จ   □ ขณะเข้าห้องนํา้   □ หลงัต่ืนนอนตอนเช้า   □ ขณะด่ืมสรุา 

        □ เมื่ออยู่ในงานเลีย้งหรือกลุ่มเพื่อน  □ เวลาเครียด ใช้ความคิด  □ หงดุหงิดหรืออารมณ์เสยี 
        □ ก่อนเข้านอน  □ ขณะ/หลงัด่ืมกาแฟ  □ เหงาๆ/อยู่ว่างๆ/เมือ่รู้สกึผ่อนคลาย  □ อื่นๆ…………………. 
9. ท่านเคยเลกิสบุบหุร่ีมาแล้วหรือไม่     □ เคยมาแล้ว ระบุจํานวน………ครัง้      □ ยงัไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 13) 
10. แรงจงูใจหรือสาเหตทุี่ทําให้ท่านเคยเลกิสบูบหุร่ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        □ สขุภาพไม่ดี    □ กลวัอนัตรายจากบหุร่ี  □ สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย  □ มีการห้ามให้เลกิสบูบหุร่ีในบางสถานที่ 
        □ มีกลิน่ตัวหรือมีกลิ่นปาก   □ ครอบครัวขอร้องให้เลกิ     □ สงัคมรังเกียจ     □ อื่นๆ…………………………… 
11. วิธีการที่ท่านเคยใช้ในการเลกิบหุร่ีคือ 

        □ เลกิสบูทนัที □ ค่อยๆลดจํานวนลงเร่ือยๆ □ มีการวางแผนลดจํานวนมวนบหุร่ีที่สบูในแต่ละวนัล่วงหน้า 
        □ ใช้ยา         □ อื่นๆ…………………………………………………………. 

12. สาเหตทุี่ท่านกลบัไปสบูบหุร่ีอีกเพราะ          □ จิตใจไม่เข้มแข็ง     □ หงดุหงิด ไม่มีสมาธิ 
        □ เครียด       □ เห็นผู้อื่น/เพื่อนสบู       □ แอลกอฮอล์          □ อื่นๆ……………………………………….. 
13. ท่านเคยได้รับคําแนะนําวิธีการเลกิสบูบหุร่ีมาก่อนหรือไม่   □ ไม่เคย      □ เคย จาก………………………….. 
14. ครัง้นีท้่านอยากเลิกสบูเพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

        □ สขุภาพไม่ดี  □ กลวัอนัตรายจากบหุร่ี □ สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย □ มีการห้ามให้เลกิสบูบหุร่ีในบางสถานที่ 
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        □ มีกลิน่ตัวหรือมีกลิ่นปาก  □ ครอบครัวขอร้องให้เลกิ  □ สงัคมรังเกียจ  □ อื่นๆ…………………………… 
15. ผลการคุย   □ เลกิวนันีเ้ลย    □ ค่อยๆลด   □ คิดดกู่อน/ไม่แน่ใจ   □ จะเลกิ (ระบวุนั)……………………… 
        □ ต้องการยา     □ ไม่ต้องการยา    □ อื่นๆ…………………………………………………… 

16. ในครอบครัวมีบิดามารดาที่สบูบหุร่ี      □ ไม่มี          □ มี ระบ…ุ………………………………………………  
17. ศาสนา     □ พทุธ           □ คริสต์      □ อิสลาม     □ อื่น ๆ.........................................  
18. ระดบัการศกึษา      □ ชัน้ประถมศกึษา     □ ชัน้มธัยมศึกษา     □ ปวช. หรือ ปวส. 
                             □ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   □ อื่นๆ ระบ…ุ………………………………. 

19. อาชีพ/ตําแหน่งงานที่

รับผิดชอบ……………………………………………………………………………………………… 

20. ท่านมีเพื่อนที่สบูบหุร่ีหรือไม่       □ มี          □ ไม่มี 
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แบบบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

วนัที่………………………………. 

เวลา จ านวน
มวนท่ีสูบ1
ต่อวัน 

*ความรู้สึก
อยากสูบ 

สถานท่ีอยู่
ขณะนัน้ 

ก าลังท า
อะไรอยู่? 

คุณสูบ
เพราะคน
อื่นชวน
หรือเห็น
คนอ่ืนสูบ
ใช่หรือไม่? 

ความรู้สึก
และ
อารมณ์
ขณะนัน้
เป็น
อย่างไร? 

ระบุ
ความรู้สึก
และความ
กังวลใจ 
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 * ความรู้สกึอยากสบูให้คะแนนน้อยที่สดุถงึมากที่สดุระดบั 0-แบบสอบถามบทบาทของบิดาหรือมารดาในการ

ป้องกันการสูบบุหร่ีของบุตรวัยรุ่น 

แบบวดันีจ้ะถามถงึบทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของท่าน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ปฏิกิริยาของบิดาหรือมารดาที่แสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ต่อท่านถ้ารู้ว่าท่านสบูบหุร่ี ไม่มีค าตอบท่ีถกูหรือ
ค าตอบที่ผิด หลงัอ่านข้อความกรุณาเขียนเคร่ืองหมาย /ในช่องหมายเลขที่ตรงกบัความรู้สกึของท่านมากที่สดุ 

0 = ปฏิบัติน้อย     1 = ปฏิบัติบางครัง้     2 = ปฏิบัติบ่อยครัง้      
ส่วนที่ 2 กฏระเบียบของตรอบครัว ไม่มีค าตอบท่ีถกูหรือค าตอบท่ีผิด หลงัอ่านข้อความกรุณาเขียนเคร่ืองหมาย /ใน
ช่องหมายเลขที่ตรงกบัความรู้สกึของท่านมากที่สดุ 

0 = มีน้อย     1 = มีบางครัง้    2 = มีบ่อยครัง้ 
ส่วนที่ 3 การพดูคยุสือ่สารเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี ไม่มีค าตอบท่ีถกูหรือค าตอบท่ีผิด หลงัอ่านข้อความกรุณาเขียน
เคร่ืองหมาย /ในช่องหมายเลขที่ตรงกับความรู้สกึของท่านมากที่สดุ 
    0 = พูดน้อย    1 = พูดบางครัง้     2 = พูดบ่อยครัง้      
  
ด้าน ข้อที่ บทบาทของบิดาหรือมารดา 0 1 2 
ปฏิกิริยา 1. ถ้าบิดาหรือมารดาท่านพบว่าท่านสบูบหุร่ีบิดาหรือมารดาของท่านจะรู้สกึโกรธ

มาก 

   

 2. ถ้าบิดาหรือมารดาท่านพบว่าท่านสบูบหุร่ีบิดาหรือมารดาของท่านจะดดุ่าท่าน
ด้วยถ้อยคํารุนแรงหรือลงโทษท่านอย่างรุนแรง 

   

 3. บิดาหรือมารดาเพิกเฉยต่อการกลา่วขอโทษของท่านเมื่อดดุ่าหรือลงโทษท่าน
โดยเข้าใจผิด 

   

 4. บิดาหรือมารดาจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นใดๆของท่านเมื่อพบว่าท่านสบู
บหุร่ี 

   

 5. บิดาหรือมารดาจะแสดงพฤติกรรมหวาดระแวงและไม่เชื่อใจท่านถึงแม้ว่าท่าน
จะเลกิสบูบหุร่ีแล้วก็ตาม 

   

กฏระเบียบ 1. ที่บ้านของท่านมีการอนุญาตให้สบูบหุร่ีในห้องนอนหรือไม่    

 2. บิดาหรือมารดาจะเคร่งครัดในการศกึษาของท่าน โดยให้ใช้เวลาส่วนใหญ่ทํา
การบ้าน อ่านหนังสอืเท่านัน้ 

   

 3. บิดาหรือมารดาเคร่งครัดในทกุเร่ืองต่อท่าน เช่น การแต่งตวั การคบเพื่อน    

 4. บิดาหรือมารดาห้ามท่านยุ่งเกี่ยวกบัการสบูบหุร่ี    

 5. บิดาหรือมารดาให้ท่านขออนุญาตและบอกรายละเอียดทุกครัง้ว่าจะไปไหน กบั
ใคร 

   

 6. บิดาหรือมารดาควบคมุดแูลให้ท่านใช้เงินตามความเหมาะสม    

 7. ท่านต้องปฏิบติัตามความต้องการหรือความพอใจของบิดาหรือมารดา โดยท่าน    
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ด้าน ข้อที่ บทบาทของบิดาหรือมารดา 0 1 2 
ขาดความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ 

พูดคุยสื่อสาร 1. บิดาหรือมารดาของท่านมีการพดูตุยเก่ียวกบัอนัตรายจากการสบูบหุร่ีต่อ
สขุภาพ 

   

 2. บิดาหรือมารดามกัสอบถามเร่ืองสขุภาพและการศกึษาของท่าน    

 3. บิดาหรือมารดาให้เวลาแก่ท่านเมื่อท่านขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําในเร่ืองการ
ติดบหุร่ี 

   

 4. บิดาหรือมารดาพดูคุยกบัท่านอย่างนุ่มนวลเสมอ 
 

   

 5. บิดาหรือมารดาจดัหาหนงัสอืเสริมความรู้เก่ียวกบับุหร่ีให้ท่านอ่าน    

 6. บิดาหรือมารดาสนทนาแลดเปลีย่นความคิดเห็นกบัท่านเก่ียวกับบุหร่ีภายหลงั
การรับทราบข่าวสาร 

   

 7. บิดาหรือมารดาแนะนําท่านให้ดรูายการทางโทรทัศน์ อ่านหนงัสอืพิมพ์หรือฟัง
รายการวิทยเุก่ียวกบัความรู้เร่ืองบหุร่ี 

   

 8. บิดาหรือมารดาแสดงความสนใจช่วยเหลอืเมื่อท่านต้องการทราบข้อมลูบหุร่ี    

 9. บิดาหรือมารดาส่งเสริมท่านให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี    

 10. บิดาหรือมารดาตกัเตือนท่านถงึพิษภัยของบหุร่ี    

 11. บิดาหรือมารดาตกัเตือนท่านไม่ให้เลยีนแบบการสบูบหุร่ีจากภาพยนต์    
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                                        แบบสัมภาษณ์เชงิลกึ 

 

เป็นแนวคําถามกลุม่ตวัอย่างและบิดาหรือมารดาของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกบั        

1. พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอย่าง  

2. ความคิดและความรู้สกึของบิดาและมารดาท่ีบตุรสบูบหุร่ี   

3. ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีครอบครัวกําหนดขึน้เพ่ือให้บตุรท่ีสบูบหุร่ีปฏิบตัิ 

4. ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีครอบครัวกําหนดขึน้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้บตุรสบูบหุร่ี  

5. ความต้องการเลกิสบูบหุร่ีของกลุม่ตวัอย่าง   

6. สขุภาพของกลุม่ตวัอย่างและครอบครัว   

7. การพดูคยุสื่อสารท่ีตอ่ต้านไมใ่ห้บตุรสบูบหุร่ี      
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                                             ประวัติผู้วจัิย 
 

 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอริสรา สขุวจันี (หวัหน้าโครงการวิจยั) 
 
ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2528 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์ชัน้สงู วิทยาลยัพยาบาลชลบรีุ 
พ.ศ. 2544 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลยัมหิดล 

 พ.ศ. 2552 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 พ.ศ. 2554 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล                                      
                         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2555 วฒุิบตัรการอบรมกฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  
                         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  
              (การรกัษาโรคเบือ้งต้น) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัตกิารท างาน 
พ.ศ. 2528-2542 พยาบาลวิชาชีพ แผนกศลัยกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

 พ.ศ. 2544-2546 อาจารย์ประจํา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุคณะพยาบาลศาสตร์   
                                 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

พ.ศ. 2552-ปัจจบุนั อาจารย์ประจํา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุคณะพยาบาลศาสตร์  
                        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

เบอร์โทรศัพท์ 089-9111400 
อีเมล์ arissara@swu.ac.th 
 

mailto:arissara@swu.ac.th
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ชื่อ-สกุล นางสาวเพชรัตน์ รุจิพงศ์ (นกัวิจยัร่วม)  
 
ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ. 2545 พยาบาลศาสตร์บณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลเซนต์หลยุส์ 
พ.ศ. 2552 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2554 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล  

                         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2555 วฒุิบตัรการอบรมกฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  

                         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  พ.ศ. 2556 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  
                         (การรักษาโรคเบือ้งต้น) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2557-ปัจจบุนั กําลงัศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (การพยาบาล)  
                        มหาวิทลยัเชียงใหม ่

ประวัตกิารท างาน 
พ.ศ. 2545-2549 พยาบาลวิชาชีพ แผนกวิกฤติอายรุกรรม โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์ 

                                 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
พ.ศ. 2551-2553 อาจารย์ประจํา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุวิทยาลยัพยาบาล 

                                 สภากาชาดไทย 
พ.ศ. 2553-ปัจจบุนั อาจารย์ประจํา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุคณะพยาบาลศาสตร์  
                        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

เบอร์โทรศัพท์ 089-1802743 
อีเมล์ pet.charat@hotmail.com 

mailto:pet.charat@hotmail.com

