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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันควันบุหรี่มือสอง
ของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดตรัง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันควันบุหรี่มือสองของหญิง
ตัง้ ครรภ์ในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 372 คน เลือกแบบเจาะจง เป็นหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ตรัง เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง และ
พฤติกรรมการป้องกันควันบุหรี่มือสอง หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาได้เท่ากับ 1.00 และ 0.93 ตามล�ำดับ และ
ความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.67 และ 0.81 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่มอื สองของ
หญิงตั้งครรภ์มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 (SD = 0.32) ในรายด้าน การรับรู้ประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่
มือสอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.06 (SD = 0.61) ส่วนพฤติกรรมการป้องกันควันบุหรีม่ ือสองของหญิงตัง้ ครรภ์มคี ่าเฉลีย่
เท่ากับ 2.52 (SD = 0.58) การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การป้องกันควันบุหรี่มือสองของหญิงตั้งครรภ์ (r = 0.27) ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการป้องกันควันบุหรี่มือสอง, หญิงตั้งครรภ์

Abstract

This research aimed to explore factors related to secondhand smoke preventive behavior of pregnant women
in Trang Province. A sample of 372 pregnant women who received service at Trang Hospital, was purposively
selected. The research instruments were questionnaires on demographic data, perceived secondhand smoke exposure,
and secondhand smoke preventive behavior. Their content validity index were 1.00 and 0.93 and the Cronbach's alpha
Corresponding author E-mail: benjawanj@bcnt.ac.th
วันที่รับบทความ: 23 มีนาคม 2564 วันแก้ไขบทความ: 30 กันยายน 2564 วันตอบรับบทความ: 27 มิถุนายน 2564

28

วารสารพยาบาล, 70(4), 28-33, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(4), 28-33, 2021

coeffificient were 0.67 and 0.81 respectively. The data were analyzed using descriptive statistics, and Pearson
correlation. The results revealed that the average score of perceived secondhand smoke exposure of pregnant
women was 3.78 (SD = 0.32). In its subpart, the average score of perceived benefifit of the secondhand smoke
avoidance, was the highest (M = 4.06, SD = 0.61). The average score of secondhand smoke preventive behavior
was 2.52 (SD = 0.58). The perceived secondhand smoke exposure had positive correlation with secondhand smoke
preventive behavior of pregnant women (r = 0.27) at p < .05.
Keywords: Secondhand Smoke Preventive Behavior, Pregnant Women

ความส�ำคัญของปัญหา

ควันบุหรี่ขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาทของทารก
ในครรภ์ ส่งผลต่อการหดตัวของหลอดเลือดด�ำของมดลูก
ท�ำให้เลือดผ่านรกลดลง ทารกในครรภ์จงึ ได้รบั อาหารและ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ ท�ำให้มนี ำ�้ หนักแรกเกิดน้อย ขาดสาร
อาหารในระยะตั้งครรภ์และเพิ่มอัตราการตายในวัยทารก
อันอาจส่งผลให้เกิดโรคไหลตายในทารก (Sudden Infant
Death Syndrome [SIDS]) นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง
มีปัญหาการเรียน ซุกซนมากผิดปกติ สมาธิสนั้ พฤติกรรม
ก้าวร้าวตลอดจนมีปัญหาการเข้าสังคม (กาญจนาณัฐ
ทองเมืองธัญเทพ, กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่, ชุติมา มาลัย,
และหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์, 2562) จากงานวิจัยพบว่า
มารดาที่สูบบุหรี่ในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนคลอด แม้เป็นการ
สูบบุหรีเ่ พียงครัง้ เดียวก็สง่ ผลให้มกี ารยับยัง้ การสร้างดีเอ็นเอ
(DNA) ของทารกได้นานหลายชัว่ โมง (Eftekhar, Pourmasumi,
Sabeti, & Mirhosseini, 2016) การได้รับควันบุหรี่ยังท�ำให้
มารดามีอตั ราเสีย่ งต่อการเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเพิม่ ขึน้
และอาจก่อให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน ภาวะลิ่มเลือด
อุดหลอดเลือดด�ำชัน้ ลึก หรือเพิม่ ความเสีย่ งในการติดเชือ้
ระบบทางเดินหายใจ ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ หลอดลมอักเสบ
โดยพบได้มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 15 เท่า
(พิชชนันท์ อุยยานุกูล, และรัศมน กัลยาศิริ, 2559) อีกทั้ง

ควัน บุห รี่ที่มีอ ยู ่ ร อบตัว ท� ำ ให้ เ กิด อัน ตรายได้
สามทาง ได้แก่ 1) บุหรี่มือหนึ่ง เป็นผู้สูบบุหรี่ที่ได้รบั ควัน
จากการสูบบุหรีเ่ อง 2) บุหรีม่ อื สองเป็นผู้ทไี่ ม่ได้สบู บุหรีแ่ ต่
ได้รบั ควันบุหรีท่ างลมหายใจจากสิง่ แวดล้อม แหล่งชุมชน
สถานที่ท�ำงานหรือในบ้านที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่
และ 3) บุหรี่มือสามเป็นสถานที่ที่มีผู้มาสูบบุหรี่และทิ้ง
ร่องรอยของสารพิษตกค้าง แม้ควันเหล่านัน้ ได้จางหายไป
ในอากาศแล้วก็ตาม (อัชราภรณ์ ประทุมสุวรรณ, สุรินธร
กลัมพากร, และพีรพงศ์ อินทศร, 2562) ผลการส�ำรวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
พ.ศ. 2560 พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.9 ล้านคน
เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน (19.1%) ซึ่งเป็นผู้ท่สี ูบเป็น
ประจ�ำ 9.4 ล้านคน (16.8%) และเป็นผู้ท่สี ูบนาน ๆ ครั้ง
1.3 ล้านคน (2.3%) กลุ่มอายุ 25-44 ปีซึ่งเป็นวัยท�ำงาน
มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (21.9%) มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
ในตัวบ้านถึงร้อยละ 32 (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ และ
ปวีณา ปั้นกระจ่าง, 2561) จึงมีโอกาสกระจายควันบุหรีใ่ ห้
บุคคลรอบข้างโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
ในสังคมไทย หญิงตั้งครรภ์ไม่นิยมสูบบุหรี่ แต่มี
โอกาสได้รับควันบุหรี่จากบุคคลในครอบครัวที่มีการ
สูบบุหรี่ ซึ่งพบว่าผู้มพี ฤติกรรมสูบบุหรี่ในบ้าน ร้อยละ 32
ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงมีโอกาสสัมผัสควันบุหรี่ได้สูง
29
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หญิงตั้งครรภ์ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างตัง้ ครรภ์และคลอดก่อนก�ำหนดได้ (Eftekhar et al.,
2016)
ในประเทศไทย ยังไม่พบการศึกษาการสัมผัสบุหรี่
มือสองในหญิงตั้งครรภ์ หรือการรับรู้ของหญิงตั้งครรภ์
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและ
อันตรายของการได้รบั ควันบุหรีใ่ นปัจจุบนั มีการรณรงค์ใน
ทุกกลุม่ รวมทัง้ กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ซงึ่ การป้องกันการสัมผัส
ควันบุหรีค่ วรเริม่ ตัง้ แต่ทารกอยู่ในครรภ์ โดยหญิงตัง้ ครรภ์
ต้องรู้วธิ กี ารในการดูแลตนเอง การป้องกันตนเองจากควัน
บุหรี่ จะส่งผลดีต่อหญิงตั้งครรภ์และทารก ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรือ่ งนี้ เพือ่ ได้ข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนการดูแล
หญิงตัง้ ครรภ์เพือ่ ป้องกันอันตรายจากบุหรี่ ซึง่ อาจจะช่วย
ลดอัตราการคลอดก่อนก�ำหนดหรือลดภาวะแทรกซ้อนของ
หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้

ฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลตรัง
		 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 372 คน เลือกแบบ
เจาะจง โดยเป็นผู้ท่ไี ม่มีภาวะแทรกซ้อน และอาการเจ็บ
ครรภ์ และอาศัยในพื้นจังหวัดตรัง
		 ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ โปรแกรม G*power
ค�ำนวณ Power Analysis ก�ำหนดค่าอ�ำนาจการทดสอบที่
0.95 ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 และก�ำหนดค่าขนาด
อิทธิพลที่ระดับ 0.25 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 317
(รัตน์ศิริ ทาโต, 2561)
เครือ่ งมือวิจยั ผู้วจิ ยั ได้ปรับใช้แบบสอบถามการ
รับรูอ้ นั ตรายจากควันบุหรีม่ อื สองของสนอง คล�ำ้ ฉิม (2551)
ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิค์ วามเชือ่ มัน่ 0.88 แบบสอบถามประกอบ
ด้วย 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกีย่ วกับการ
ตั้งครรภ์ จ�ำนวน 23 ข้อ
ส่วนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสอง จ�ำนวน 28 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
จ�ำนวน 9 ข้อ 2) ด้านการรับรู้ความรุนแรงของควันบุหรี่
มือสอง จ�ำนวน 8 ข้อ 3) ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง จ�ำนวน 6 ข้อ และ
4) ด้านการรับรู้อุปสรรคของของการหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสอง จ�ำนวน 5 ข้อ โดยมีข้อค�ำถามด้านบวก
และด้านลบ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันควันบุหรี่มอื สอง
ในหญิงตั้งครรภ์ มีจ�ำนวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 2 และ 3 ค�ำตอบใช้มาตรประมาณค่า
5 ระดับตามความเป็นจริง ได้แก่ มากที่สุด มาก ครึ่งหนึ่ง
เพียงเล็กน้อย และไม่เป็นความจริง ก�ำหนดคะแนน 5-1
ตามล�ำดับส�ำหรับข้อความทางบวก และ 1-5 ส�ำหรับ
ข้อความทางลบ
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั การความ
ตรงตามเนือ้ หา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันควันบุหรี่มือสองของหญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการ
ฝากครรภ์ โรงพยาบาลตรัง ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่
เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง

สมมติฐานการวิจัย

การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่
มือสองโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้องกันควันบุหรีม่ อื สองของหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ าใช้บริการ
ฝากครรภ์ โรงพยาบาลตรัง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย การวิจยั ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
30
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หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามส่วนที่
2 และ 3 ได้เท่ากับ 1.00 และ 0.93 ตามล�ำดับ การหาความ
เที่ยง (reliability) ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามไปใช้ในหญิง
ตั้งครรภ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.67 และ
0.81 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยนี้
ได้การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จากคณะกรรมการ
จริยธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตามเอกสาร
หมายเลข 5/2562 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และได้รบั
อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ จากผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลตรัง ผู้วิจัยชี้แจงการท�ำวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง
และให้ลงลายมือชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมวิจยั
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผู้วจิ ยั เข้าพบหัวหน้าแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาล
ตรัง และขอแจกแบบสอบถามให้หญิงตั้งครรภ์ตอบด้วย
ตนเอง เมื่อตอบเสร็จ ขอรับกลับและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson) ก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

สัปดาห์ ร้อยละ 56.99 ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มากที่สุด ร้อยละ 30.9 รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ร้อยละ 23.7 มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 34.7
รองลงมาเป็นแม่บ้าน ร้อยละ 30.9 มีรายได้ของครอบครัว
ต�่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 49.73 และมีรายได้
ของตนเองต�่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 86.02
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.4 มีสถานภาพ
สมรสเป็นคู่ และอาศัยอยู่กับสามีร้อยละ 65.1 ส่วนใหญ่
พักอาศัยบ้านตนเองร้อยละ 42.7 มีลกั ษณะเป็นบ้านเดีย่ ว
ร้อยละ 91.4 ส่วนลักษณะที่ทำ� งานเป็นอาคารทีม่ ีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 74.2
2. การสัมผัสควันบุหรี่ หญิงตัง้ ครรภ์ ส่วนใหญ่
ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ ร้อยละ 97.30 มีสมาชิกในบ้าน
1 คนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 46 แต่ไม่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
ในบ้าน ร้อยละ 57.30 ไม่มเี พือ่ นร่วมงานทีส่ บู บุหรีท่ ที่ ำ� งาน
ร้อยละ 66.1 สถานที่ที่เคยได้รับควันบุหรี่คือในบ้านและ
บริเวณรอบ ๆ บ้าน ร้อยละ 55.4 เป็นผู้ทราบอันตราย
ของควันบุหรี่ ร้อยละ 85.8 โดยทราบผ่านสื่อต่าง ๆ
ร้อยละ 65.6 ได้รับควันบุหรี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ
44.1 ไม่มีอาการเจ็บป่วยจากควันบุหรี่ ร้อยละ 85.5 มี
อาการเวียนศีรษะ/ปวดหัว ร้อยละ 6.7
3. การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสอง หญิงตั้งครรภ์มีต่าเฉลี่ยของการรับรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง เท่ากับ
3.78 (SD = 0.32) ในรายด้าน การรับรู้ประโยชน์ของการ
หลีกเลีย่ งการสัมผัสควันบุหรีม่ อื สองมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด เท่ากับ
4.06 (SD = 0.61) และการรับรู้อปุ สรรคของการหลีกเลี่ยง
การสัมผัสควันบุหรี่มือสองมีค่าเฉลี่ยต�ำ่ สุด เท่ากับ 2.75
(SD = 0.49) (ตาราง 1)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี
ร้อยละ 56.45 รองลงมาคืออายุช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 28.76
เป็นครรภ์แรก ร้อยละ 47 และมีอายุครรภ์ระหว่าง 29-40
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
		 ของหญิงตั้งครรภ์โดยรวมและรายด้าน (n = 372)
การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากควันบุหรี่มือสอง
ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มอื สอง
ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
ด้านการรับรู้อุปสรรคของการหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
                           โดยรวม
4. พฤติกรรมการป้องกันควันบุหรี่มือสอง
หญิงตัง้ ครรภ์มคี า่ เฉลีย่ ของพฤติกรรมการป้องกันควันบุหรี่
มือสองเท่ากับ 2.52 (SD = 0.58) ในรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ขณะทีท่ ่านตัง้ ครรภ์ ท่านจะหลีกเลีย่ งการเข้า
ใกล้กบั ผูท้ กี่ ำ� ลังสูบบุหรี่ (M = 2.85, SD = 0.38) รองลงมา
คือท่านเดินหนี หลีกเลีย่ งการเข้าใกล้หรือออกจากบริเวณ
ที่มีการสูบบุหรี่ (M = 2.77, SD = 0.44) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด คือ ครอบครัวของท่านมีการก�ำหนดกติกาหรือ
กฎของการสูบบุหรีภ่ ายในบ้านหรือบริเวณบ้าน (M = 2.07,
SD = 0.77)
5. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันควันบุหรีม่ อื สอง พบว่า พฤติกรรม
การป้องกันควันบุหรี่มือสองของหญิงตั้งครรภ์มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดจากการสัมผัส
ควันบุหรี่มือสองโดยรวม (r = 0.27) ด้านการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากควันบุหรี่มือสอง (r = 0.30) ด้าน
การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสอง
(r = 0.31) และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการหลีกเลี่ยง
การสัมผัสควันบุหรี่ (r = 0.14) ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ .01 และมีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้อปุ สรรคของ
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง (r = -0.13) ที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

M
3.95
4.02
4.06
2.75
3.78

การอภิปรายผลการวิจัย

SD
0.37
0.49
0.61
0.49
0.32

พฤติกรรมการป้องกันควันบุหรี่มือสองมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดจากการสัมผัส
ควันบุหรีโ่ ดยรวม และในรายด้านของการรับรู้โอกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคจากควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสอง และการรับรู้ประโยชน์
ของการหลีกเลีย่ งการสัมผัสควันบุหรี่ และมีความสัมพันธ์
ทางลบกับการรับรู้อุปสรรคของการหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ควันบุหรีม่ อื สองซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั การทีห่ ญิง
ตั้งครรภ์เห็นถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสองและเห็นว่ามี
การป้องกันตนเองจากควันบุหรี่มือสองมีประโยชน์ต่อ
ตัวเองและบุตร หญิงตัง้ ครรภ์จะพยายามแก้ไขสถานการณ์
โดยหลีกเลีย่ งการเข้าใกล้หรือเดินหนีจากผู้ทกี่ ำ� ลังสูบบุหรี่
ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับอัชราภรณ์ ประทุมสุวรรณ และ
คณะ (2561) ที่พบว่า อิทธิพลจากสถานการณ์ในการ
หลีกเลีย่ งควันบุหรีม่ อื สอง การรับรูป้ ระโยชน์ของพฤติกรรม
การหลีกเลีย่ งควันบุหรีม่ อื สองมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาที่
พบว่า นักศึกษาร้อยละ 40.5 มีพฤติกรรมหลีกเลีย่ งการได้
รับควันบุหรี่มือสองอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากอุปสรรคใน
การแสดงพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ เช่น อุปสรรค
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ที่เกิดจากการสวมใส่หน้ากากหรือใช้ผ้าปิดปากและจมูก
อุปสรรคของเส้นทางการเดินทาง และอุปสรรคด้านความ
รู้สึกเกรงใจต่อเพื่อนนักสูบ (จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, รุ่งนภา
แย้มกลีบ, และบุญชณัฏฐา พงษ์ปรีชา, 2561) เช่นเดียวกับ
กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่สามารถป้องกันตนเองจากควันบุหรี่
มือสองได้เนือ่ งจากหลีกเลีย่ งควันบุหรีไ่ ด้ยาก เนือ่ งจากอยู่
บ้านเดียวกันกับผู้สูบบุหรี่ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดไม่สามารถ
เดินหนีได้ เพราะอาจจะเป็นการแสดงความรังเกียจ
(อัชราภรณ์ ประทุมสุวรรณ และคณะ, 2562)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลีย่ ง
ควันบุหรีม่ อื สองส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์โดยส่งเสริมการรับรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่
2. ควรมีการวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ หรือศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองในหญิง
ตั้งครรภ์
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