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บทคดัย่อ 

การศกึษานี้เป็นการวจิยัเชงิทาํนาย เพือ่ศกึษาปัจจยัทาํนายพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนั

บุหรีข่องหญิงตัง้ครรภ์ กลุ่มตวัอย่าง คอื หญิงตัง้ครรภ์ที่มารบับรกิารฝากครรภ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์

มหาราช จงัหวดัลพบุร ีจํานวน 130 ราย เครื่องมอืการวจิยัประกอบด้วยแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 

แบบสอบถามการรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่แบบสอบถามการรบัรูอ้ปุสรรคในการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับุหรี ่แบบสอบถามการสนับสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่และแบบสอบถาม

พฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ์ วเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถติพิรรณนาและการ

วเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีเ่ฉลีย่เทา่กบั 31.53    

(SD = 4.68) ปัจจยัทีส่ามารถทาํนายพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ์ ไดแ้ก ่

การสนบัสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่(β = .63, p < .001) และการรบัรูอ้ปุสรรคในการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่(β = -.16, p = .026) สามารถร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตราย

จากควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ ์ไดร้อ้ยละ 50.9 (F(2, 127) = 65.72, p < .001)  

ผลการวจิยันี้สามารถนําไปใชใ้นการพฒันาโปรแกรมส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของสามหีรอืสมาชกิใน

ครอบครวัเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีใ่นหญงิตัง้ครรภ ์ 
 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรมการป้องกนั, บุหรี,่ หญงิตัง้ครรภ ์
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Factors predicting preventive behavior regarding adverse effects of cigarette 

smoke among pregnant women* 
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Abstract 

This predictive research was aimed to explore factors predicting preventive behavior regarding 

adverse effects of cigarette smoke among pregnant women. The sample were 130 pregnant women 

who visited antenatal clinic at King Narai Hospital located in Lopburi Province. Data collected by 

questionnaires included demographic data, preventive behavior regarding adverse effects of 

cigarette smoke, perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy and social support 

for prevention from adverse effects of cigarette smoke. Data were analyzed using descriptive 

statistics and stepwise multiple regression.  

The research results revealed that the average score for preventive behavior regarding 

adverse effects of cigarette smoke was 31.53 ( SD = 4.68). Factors that significantly predicted 

preventive behavior regarding adverse effects of cigarette smoke were social support and 

perceived barriers to prevention regarding adverse effects of cigarette smoke (β = .63, p < .001 

and β = -.16, p = .026, respectively). The total variance explained by these factors among the 

sample was 50.9 percent (F(2, 127) = 65.72, p < .001).  

The research results could be used to develop the program promoting the participation of 

husbands or other family members to protect pregnant women from adverse effects of cigarette smoke. 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  

บุหรีเ่ป็นสารเสพตดิชนิดหนึ่งทีก่่อให ้เกดิ

ปัญหาทางด้านสาธารณสุขทัว่โลก ทัง้ต่อตัวผู้สูบ

บุหรีแ่ละบุคคลใกล้ชดิทีไ่ด้รบัควนับุหรี ่โดยเฉพาะ

หญิงตัง้ครรภ์ โดยพบความชุกตัง้แต่ร้อยละ 9.3-

82.91  จากการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมใน

ประเทศจนีพบว่า ความชกุในการไดร้บัควนับุหรีม่อื

สองของหญิงตัง้ครรภ์ระหว่างร้อยละ 38.9-75.1 

โดยได้รบัควนับุหรีม่อืสองจากทีบ่้าน รอ้ยละ 17.0-

73.0 ที่ทํางาน ร้อยละ 11.6-65.0 และที่สาธารณะ 

ร้อยละ 11.0-83.32 และการศึกษาในประเทศ

อาร์เจนตนิาและอุรุกวยัพบว่า หญิงตัง้ครรภ์อาศยั

อยู่ร่วมกบัสมาชิกในครอบครวัที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 

52.3 โดยสามีเป็นผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 43.43 สําหรบั

ประเทศไทย จากการศกึษาในโรงพยาบาลพระพุทธ

ชนิราช จงัหวดัพษิณุโลก พบว่า หญงิตัง้ครรภไ์ดร้บั

ควันบุหรี่มือสอง ร้อยละ 91.74 และการศึกษาใน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่า หญงิตัง้ครรภ์ไดร้บั

ควนับุหรี่มอืสอง ร้อยละ 39.195 ซึ่งการได้รบัควนั

บุหรีเ่ป็นประจําในขณะตัง้ครรภ์จะส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของหญงิตัง้ครรภ์ ได้แก่ เพิม่ความเสีย่งต่อ

การเป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน และโรคหลอดลม

อกัเสบ มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิภาวะรกเกาะตํ่า 

รกลอกตัวก่อนกําหนด และถุงน้ําครํ่าแตกก่อน

กําหนด1 และมผีลกระทบต่อจิตใจ ทําให้เกดิภาวะ

ซึมเศร้าในขณะตัง้ครรภ์ได้ 1.34-1.73 เท่า6 และ

ผลกระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ ได้แก่ การ

แท้งบุตร ความผดิปกตแิต่กําเนิด7 ทารกมน้ํีาหนัก

ตวัน้อยกว่าเกณฑ ์การคลอดก่อนกาํหนด8 และการ

เสยีชวีติของทารกในครรภ์9  

การป้องกันผลกระทบจากควันบุหรี่ต่อ

มารดาและทารกดงักล่าว หญงิตัง้ครรภจ์าํเป็น ตอ้ง

มพีฤตกิรรมป้องกนัอนัตรายจากการได้รบัควนับุหรี ่

ทัง้จากการได้ร ับควันบุหรี่มือสอง (Second-hand 

smoke) และควนับุหรี่มือสาม (Third-hand smoke) 

โดยการหลกีเลีย่งการไดร้บัควนับุหรี ่ไดแ้ก่ ไมอ่ยูใ่น

สถานทีม่ผีูส้บูบุหรี ่เลอืกใชบ้รกิารในรา้นอาหารและ

สถานทีป่ลอดบุหรี ่และการจดัการกบัสถานการณ์ที่

ทําให้สมัผสัหรอืได้รบัควันบุหรี่ ได้แก่ จัดบ้านให้

ปลอดบุหรี ่(Smoke-free home) จดัพื้นทีส่บูบุหรีใ่น

ที่ทํางาน ทําความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า และ

สถานทีท่ีส่มัผสัควนับุหรี ่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั

ประเทศไทยมนีโยบายเพื่อคุม้ครองสทิธขิองผูไ้ม่สูบ

บุหรี่ เช่น นโยบายสถานที่ทํางานและสถานที่

สาธารณะปลอดบุหรี ่และการจดัการกบัผูท้ีส่บูบุหรี่

ในเขตหา้มสบูบุหรี่10 ดงันัน้ การป้องกนัตนเองไม่ให้

ได้รบัหรอืสมัผสัควนับุหรีจ่ ึงเป็นวธิีการหนึ่งที่ช่วย

ลดอนัตรายจากควนับุหรี ่

จากแนวคิดการส่ งเสริมสุ ขภาพของ 

Pender11 อธบิายเกีย่วกบัการปฏบิตัพิฤตกิรรมของ

บุคคลต้องอาศัยปัจจัยสําคัญในการสร้างแรงจูงใจ

ประกอบด้วย ปั จจัยลักษณ ะส่วนบุ คคลและ

ประสบการณ์สว่นบุคคล เชน่ อายุ ระดบัการศกึษา 

และพฤตกิรรมในอดีต เป็นต้น ปัจจยัด้านอารมณ์

และความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรม เช่น การรบัรู้

ประโยชน์ในการปฏบิตัพิฤตกิรรม การรบัรูอ้ปุสรรค

ในการปฏบิตัพิฤตกิรรม การรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเองในการปฏบิตัพิฤตกิรรม อทิธพิลจากบุคคล

และสถานการณ์ เป็นต้น จากทบทวนวรรณกรรม

พบว่า ปัจจัยด้านอารมณ์และความคิดมีความ 

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนั

บุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ์ ไดแ้ก่ การรบัรูป้ระโยชน์ใน

การป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ เป็นปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งกบัแรงจูงใจภายในบุคคลทีม่ผีลใหม้กีาร
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ปฏบิตัพิฤตกิรรม หากบุคคลรบัรูว้่าพฤตกิรรมการ

ป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มีผลดีต่อตนเอง 

บุคคลจะปฏิบตัิพฤติกรรมนัน้ จากการศกึษาของ 

รุ่งราวี ทองกันยา และสุนิดา ปรีชาวงษ์12 และ

การศกึษาของอชัราภรณ์ ประทุมสุวรรณ และคณะ13 

ที่พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ของการหลีกเลี่ยงควนั

บุหรี่มือสองมีความสมัพันธ์ทางบวกและสามารถ

ทํานายพฤตกิรรมการหลีกเลี่ยงการได้รบัควนับุหรี่

มอืสองได้ การรบัรูอุ้ปสรรคในการป้องกนัอนัตราย

จากควันบุหรี่เป็นปัจจัยที่ข ัดขวางไม่ให้บุคคล

ปฏบิตัพิฤตกิรรมสุขภาพ หากบุคคลรบัรูต้นเองว่า

มีอุปสรรคหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติ

พฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่บุคคล

จะไม่ปฏิบัติพฤติกรรมนัน้ ดงัการศึกษาของ อชัรา

ภรณ์ ประทุมสุวรรณ และคณะ13 พบว่า การรบัรู้

อุปสรรคในการหลกีเลีย่งการไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง

มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤตกิรรมการหลกีเลี่ยง

การได้ร ับควันบุหรี่มือสอง และการศึกษาของ 

Mahmoodabad และคณะ14 พบว่า การรบัรูอุ้ปสรรค

ในการไดร้บัควนับุหรีจ่ากบุคคลมคีวามสมัพนัธ์และ

สามารถทํานายการรบัรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัการ

ได้รบัควนับุหรี่มือสองได้ ส่งผลให้หญิงตัง้ครรภ์มี

พฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ 

นอกจากนี้  การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการป้องกนัอนัตรายจากควันบุหรี่ เป็น

ปัจจยัเกีย่วกบัความเชือ่มัน่ในความสามารถปฏบิตัิ

พฤติกรรมของตน เอง หากบุ คคลเชื่ อมัน่ ใน

ความสามารถของตนเองมาก จะทําให้การรับรู้

อุปสรรคลดลง ส่งผลให้มีพฤติกรรมการป้องกัน

อนัตรายจากควนับุหรี ่จากการศกึษาของอชัราภรณ์ 

ประทุมสุวรรณ และคณะ13 พบว่า การรบัรูส้มรรถนะ

ของตน ในการหลีก เลี่ ย งควันบุ ห รี่มื อสองมี

ความสัมพันธ์ทางบวก  และสามารถทํ านาย

พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งการไดร้บัควนับุหรีม่อืสองได ้

และการศกึษาของ Lee และคณะ15 พบว่า วยัรุ่นทีม่ ี

การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการหลกีเลี่ยง

ควนับุหรีม่อืสอง จะลดการไดร้บัหรอืการสมัผสัควนั

บุหรีไ่ด้ 1.17 เท่า และการสนับสนุนทางสงัคม เป็น

ปัจจยัด้านอิทธิพลระหว่างบุคคลทีเ่กี่ยวกบัความ

ช่วยเหลือในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน

อนัตรายจากควนับุหรีจ่ากแหล่งสนบัสนุนทางสงัคม 

เช่น บดิา มารดา และบุคลากรทางสุขภาพ เป็นต้น 

และเป็นแรงเสรมิให้บุคคลมีพฤติกรรมการป้องกนั

อันตรายจากควันบุหรี่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ

การศกึษาของรุ่งราว ีทองกนัยา และสุนิดา ปรชีาวงษ์12 

พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์

ทางบวก และสามารถทํานายพฤติกรรมการ

หลกีเลีย่งการไดร้บัควนับุหรีม่อืสองได ้ 

จากขอ้มลูดงักล่าวเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของ

หญงิตัง้ครรภพ์บว่า ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในกลุ่ม

บุคคลทัว่ไปที่ไม่ใช่หญิงตัง้ครรภ์ และเป็นการ 

ศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งควนับุหรี ่ซึง่

เป็นส่วนหนึ่งของพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับุหรี ่ประกอบกบัการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 

การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัพิฤตกิรรม การรบัรู้

อุป สรรค ใน การป ฏิบัติพ ฤติก รรม  การรับ รู้

ความสามารถของตนเองในการปฏิบตัิพฤติกรรม 

และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ด้วย

เหตุนี้ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนั

อนัตรายจากควนับุหรีแ่ละปัจจยัทํานายพฤตกิรรม

การป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ ์

ตามแนวคดิการส่งเสรมิสุขภาพของ Pender11 โดย
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ศึกษาปัจจัยด้านอารมณ์และความคิดที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมของบุคคล เนื่องจากเป็นปัจจยัทีส่ามารถ

แกไ้ขและนําไปพฒันาแนวทางการส่งเสรมิสุขภาพ 

ได้แก่ การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับุหรี่ การรบัรู้อุปสรรคในการป้องกนัอนัตราย

จากควนับุหรี ่การรบัรูค้วามสามารถของตนในการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่และการสนับสนุนทาง

สังคมในการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ ผล

การศกึษานี้สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันา

รปูแบบการพยาบาลใหแ้ก่หญงิตัง้ครรภท์ีม่บีุคคลใน

ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้สูบบุหรี่ เพื่อ

ป้องกนัและลดภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้กบัหญงิ

ตัง้ครรภแ์ละทารกในครรภ ์

    

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การวิจยัครัง้นี้ประยุกต์ใช้แนวคดิทฤษฎี

การส่งเสรมิสขุภาพของ Pender11 และการทบทวน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ใน

การป้ องกันอันตรายจากควันบุ หรี่ การรับ รู้

ความสามารถของตนในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับุหรี ่และการสนบัสนุนทางสงัคมในการป้องกนั

อนัตรายจากควนับุหรี ่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ส่วน

การรบัรูอุ้ปสรรคในการป้องกนัอนัตรายจากควัน

บุหรี่มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ

ป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ ดังนัน้ หากหญิง

ตัง้ครรภม์กีารรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัอนัตราย

จากควนับุหรี ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน

การป้ องกันอันตรายจากควันบุ หรี่  และการ

สนับสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนั

บุหรีม่าก แต่มอีุปสรรคในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควัน บุ ห รี่ น้ อย  จ ะส่ งผล ให้ห ญิ งตั ้งค ร รภ์ มี

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ที่

เหมาะสม ตามกรอบแนวคดิดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่ อศึกษ าพ ฤติกรรมการป้ องกัน

อนัตรายจากควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ ์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทํานายพฤติกรรมการ

ป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของหญิงตัง้ครรภ ์

ได้แก่ การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับุหรี ่การรบัรู้อุปสรรคในการป้องกนัอนัตราย

จากควนับุหรี่ การรบัรู้ความสามารถของตนเองใน

การป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่และการสนับสนุน

ทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่

การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่

การรบัรูอุ้ปสรรคในการป้องกนัอนัตรายจากควนับหุรี ่ พฤตกิรรมการป้องกนั

อนัตรายจากควนับุหรี ่

 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกนัอนัตรายจากควนั

 

 
การสนับสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับหุรี ่
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สมมติฐานของการวิจยั 

การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัอนัตราย

จากควันบุหรี่ การรับรู้อุปสรรคในการป้องกัน

อนัตรายจากควนับุหรี ่การรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเองในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่และการ

สนับสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนั

บุหรี ่สามารถทาํนายพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตราย

จากควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภไ์ด ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา มี

ข ัน้ตอนการดาํเนินการดงันี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร

เป็นหญิงตัง้ครรภ์ที่มารบับริการ ณ แผนกฝาก

ครรภ์ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

จงัหวดัลพบุร ีโดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์

คดัเขา้ (inclusion criteria) คอื 1) อายคุรรภ์ ตัง้แต่ 

20 สปัดาห์ขึน้ไป 2) เป็นผู้ไม่สูบบุหรี ่แต่บุคคลใน

ครอบครวัสบูบุหรี ่เช่น สาม ีบดิา และมารดา 3) ไม่มี

ประวตัเิจ็บป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรมในระยะก่อน

ตัง้ครรภ์ 4) ไม่มภีาวะแทรกซ้อนในขณะตัง้ครรภ ์

เช่น เบาหวานขณะตัง้ครรภ์ และความโลหิตสูง

รว่มกบัการตัง้ครรภ์ และ 5) สามารถอา่นและเขยีน

ภาษาไทยได้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

สตูรการคาํนวณขนาดตวัอย่างสาํหรบัสถติถิดถอย

พหุคูณ16 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 108 

ราย  เพิ่ มกลุ่ มตัวอย่ างร้อยละ 2017 ในกรณี ที่

แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

ทัง้สิ้น 130 ราย และเลอืกกลุ่มตวัอย่างด้วยการสุ่ม

อยา่งงา่ยโดยการจบัฉลาก  

เคร่ืองมือการวิจยั เครื่องมอืทีใ่ช้ในการ

รวบรวมขอ้มลูมทีัง้หมด 7 สว่น ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

พฒันาขึ้นโดยผู้วิจยั แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล

ทัว่ไปและขอ้มลูทางสตูศิาสตรข์องหญงิตัง้ครรภ ์ 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามการรบัรูป้ระโยชน์ใน

การป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่พฒันาโดยใช้ขอ้

คาํถามจากแบบสอบถามการรบัรูป้ระโยชน์ของการ

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองของ รุ่งราวี ทองกันยา 

และสุนิดา ปรีชาวงษ์12 จํานวน 4 ข้อ และสร้าง

เพิม่เตมิจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 6 ขอ้ 

เป็นข้อคําถามเชิงบวกทัง้หมด จํานวน 10 ข้อ 

ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 1 หมายถงึ 

ไม่เห็นด้วย จนถึง 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 10-50 คะแนน คะแนนรวม

มาก หมายถึง หญิงตัง้ครรภ์รบัรู้ประโยชน์ในการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีม่ากกว่าหญงิตัง้ครรภ์

ทีม่คีะแนนรวมน้อย  

สว่นที ่3 แบบสอบถามการรบัรูอ้ปุสรรคใน

การป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่พฒันาโดยใชข้อ้

คาํถามจากแบบสอบถามการรบัรูอุ้ปสรรคของการ

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองของ รุ่งราวี ทองกนัยา 

และสุนิดา ปรีชาวงษ์12 จํานวน 8 ข้อ และสร้าง

เพิม่เตมิจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 2 ขอ้ 

เป็นข้อคําถามเชิงลบทัง้หมด จํานวน 10 ข้อ 

ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 1 หมายถึง 

ไม่เห็นด้วย จนถึง 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 10-50 คะแนน คะแนนรวม

มาก หมายถึง หญิงตัง้ครรภ์รบัรู้ว่ามอีุปสรรคใน

การป้องกนัอันตรายจากควันบุหรี่มากกว่าหญิง

ตัง้ครรภท์ีม่คีะแนนรวมน้อย 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความ 

สามารถของตนเองในการป้องกันอันตรายจาก 

ควันบุหรี่  พัฒ นาโดยใช้ข้อคําถามจากแบบ 
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สอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเองของการ

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองของ รุ่งราวี ทองกนัยา 

และสุนิดา ปรีชาวงษ์12 จํานวน 7 ข้อ และสร้าง

เพิม่เตมิจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 2 ขอ้ 

เป็นขอ้คําถามเชงิบวก จํานวน 9 ขอ้ ลกัษณะเป็น

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ 1 หมายถึง ไม่มัน่ใจ 

จนถึง 5 หมายถึง มัน่ใจมากที่สุด คะแนนรวมอยู่

ระหว่าง 9-45 คะแนน คะแนนรวมมาก หมายถึง 

หญงิตัง้ครรภเ์ชื่อมัน่ในความสามารถของตนเองใน

การป้องกนัอันตรายจากควันบุหรี่มากกว่าหญิง

ตัง้ครรภท์ีม่คีะแนนรวมน้อย 

ส่วนที ่5 แบบสอบถามการสนับสนุนทาง

สงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่พฒันา

โดยใช้ขอ้คําถามจากแบบสอบถามการสนับสนุน

ทางสงัคมที่ มผีลต่อพฤติกรรมการหลกีเลี่ยงควนั

บุหรี่มือสองของ รุ่งราวี ทองกันยา และสุนิดา 

ปรชีาวงษ์12 จํานวน  5 ขอ้ และสร้างขึ้นเพิ่มเติม

จากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 5 ขอ้ เป็นขอ้

คําถามเชิงบวกทัง้หมด จํานวน 10 ข้อ ลักษณะ

เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 1 หมายถงึ ไม่เหน็

ดว้ย จนถงึ 5 หมายถงึ เหน็ด้วยมากทีสุ่ด คะแนน

รวมอยู่ระหว่าง 10-50 คะแนน คะแนนรวมมาก 

หมายถึง หญิงตัง้ครรภ์ได้รบัการสนับสนุนทาง

สงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีม่ากกว่า

หญงิตัง้ครรภท์ีม่คีะแนนรวมน้อย  

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการ

ป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ พัฒนาโดยใช้ข้อ

คาํถามจากแบบสอบถามพฤตกิรรมการหลกีเลี่ยง

การได้รบัควนับุหรีม่ ือสองของ รุ่งราวี ทองกนัยา 

และสุนิดา ปรชีาวงษ์12 จํานวน 7 ขอ้ และสรา้งขึน้

เพิม่เตมิจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 3 ขอ้ 

รวมข้อคําถามทัง้หมด 10 ข้อ เป็นขอ้คําถามเชิง

ลบ จํานวน 3 ขอ้ ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 

ระดับ  1 หมายถึง ไม่ปฏิบัติ จนถึง 4 หมายถึง 

ปฏิบัติทุ กครัง้ คะแนนรวมอยู่ ระหว่าง 10-40 

คะแนน คะแนนรวมมาก หมายถงึ หญิงตัง้ครรภ์มี

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่

มากกว่าหญงิตัง้ครรภท์ีม่คีะแนนรวมน้อย 

การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ  

ผูว้จิยันําแบบสอบถามการรบัรูป้ระโยชน์

ในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่แบบสอบถาม

การรบัรูอุ้ปสรรคในการป้องกนัอนัตรายจากควนั

บุหรี่ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี ่

แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมในการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่และแบบสอบถาม

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ไป

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จํานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

(CVI) เท่ า กั บ  .90, .90, 1.00, 1.00 แ ล ะ  .80 

ตามลาํดบั จากนัน้นําไปทดลองใชก้บัหญงิตัง้ครรภ์

ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 

ราย ได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .71, .86, .87, .81 

และ .81 ตามลาํดบั 

 

การพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง  

 การศึกษานี้ได้รบัการพิจารณาเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัใน

มนุษย์ มหาวิทยาลยับูรพา เอกสารรบัรอง เลขที ่

020/2563 ลงวัน ที่  12 พ ฤษ ภ าคม  2563 และ

คณ ะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ใน ม นุษ ย ์

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เอกสารรบัรอง 

รหสังานวจิยั KNH 03/2563 ลงวนัที่ 14 มกราคม 

2563 ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารวจิยั ประโยชน์ที่



วารสารพยาบาลโรคหวัใจและทรวงอก ปีที ่32 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2564                                 83 

 

คาดว่าจะไดร้บั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสทิธใิน

การถอนตวัจากการวจิยั รวมทัง้การเกบ็รกัษาเป็น

ความลบัและนํามาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้เท่านัน้ โดย

จะนําเสนอขอ้มลูในภาพรวม 

 

วิธีการการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจัยขออนุญาตดํ าเนิ นการวิจัยจาก

ผูอ้ํานวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เขา้

พบหวัหน้ากลุ่มการพยาบาล หวัหน้าแผนกฝากครรภ ์

และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อชีแ้จงวตัถุประสงคก์าร

วิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ และวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากนัน้พบกลุ่มตวัอย่าง แนะนําตัว 

ดําเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง และให้กลุ่ม

ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม โดยให้เวลาประมาณ 15 

นาท ีทัง้นี้ ดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในช่วงเดอืน

พฤษภาคม ถงึ มถุินายน 2563 

 

การวิเคราะหข้์อมูล  

ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลเกีย่วกบัตวัแปร

ที่ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา และการหา

ปัจจยัทํานายพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ์ วเิคราะห์ด้วยสถติกิาร

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ผลการ

ทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นพบว่า ไม่มีค่าผิดปกต ิ

การกระจายของขอ้มูลเป็นปกติ ตวัแปรต้นทุกตวั

ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัเอง และเป็นอสิระต่อกนั  

 

ผลการวิจยั 

1. ข้อมลูส่วนบคุคล  

กลุ่มตวัอย่างมอีายุเฉลี่ยเท่ากบั 24.18 ปี 

(SD = 5.63) ระดับการศึกษามีจํานวนมากที่สุด 

คอื มธัยมศกึษา/ปวช. รอ้ยละ 76.15 รองลงมา คอื 

อนุปรญิญา/ปวส. รอ้ยละ 10.00 เป็นหญงิตัง้ครรภ์

ที่ทํางาน ร้อยละ 55.38 และไม่ได้ประกอบอาชีพ 

รอ้ยละ 44.62 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนของครอบครวั

เท่ากับ 19,065.38 บาท/เดือน (SD = 9736.73) 

โดยพกัอาศยัอยู่ทีบ่้านจํานวนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 90 

สว่นใหญ่เป็นครอบครวัขยาย รอ้ยละ 71.54 และมี

จํานวนสมาชกิในครอบครวั 2-5 คน รอ้ยละ 72.31 

สมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ คือ สามี ร้อยละ 

79.23 รองลงมา คอื บดิาของหญงิตัง้ครรภ์ รอ้ยละ 

20.00 สถานที่ทีไ่ด้รบัควนับุหรีม่ากที่สุด คอื บ้าน 

รอ้ยละ 99.23 บุคคลในทีท่ํางานทีส่บูบุหรีม่ากทีสุ่ด 

คอื เพือ่นร่วมงาน รอ้ยละ 28.46 กลุ่มตวัอยา่งทุกคน

มคีวามพรอ้มในการมบีุตร ประวตักิารเจบ็ป่วยของ

บุคคลในครอบครวัทีม่จีํานวนมากที่สุด คอื ความ

ดันโลหิตสูง ร้อยละ 30.00 เป็นการตัง้ครรภ์แรก 

ร้อยละ 46.15 มีอายุครรภ์เฉลี่ย 30.94 สัปดาห ์

(SD = 6.16) มปีระวตักิารคลอดก่อนกาํหนด รอ้ยละ 

2.31 และทุกคนไม่มปีระวตัคิวามผดิปกติของทารก

แรกเกดิ 

2. ข้อมลูพฤติกรรมการป้องกนัอนัตราย

จากควนับหุร่ีและปัจจยัท่ีศึกษา 

 2.1 ข้อมูลพฤติกรรมการป้ องกัน

อนัตรายจากควนับุหรี ่กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ย

ของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากควันบุหรี่

เท่ากบั 31.53 (SD = 4.68) โดยด้านการหลกีเลี่ยง

การได้ร ับควันบุหรี่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.17 

(SD = 2.47) และด้านการจดัการสถานการณ์ที่ทํา

ใหไ้ด้รบัควนับุหรีม่คีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 15.38 (SD 

= 2.85) เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ที่มคีะแนน

เฉลีย่มากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกอยูใ่นดา้นการหลกีเลีย่ง

การได้รบัควนับุหรี่ ได้แก่ การแยกตวัออกมาเมื่อ

พบปะกบัคนที่กําลงัสูบบุหรี ่(3.58 ± 0.62) การไม่
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ยนิยอมใหม้กีารสูบบุหรีใ่นบ้าน (3.52 ± 0.60) และ

การหลีกเลี่ยงการทํากจิกรรมในสถานที่ที่มคีนสูบ

บุหรี่ (3.33 ± 0.63) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย

ทีสุ่ดอยู่ในดา้นการจดัการสถานการณ์ทีท่าํใหไ้ดร้บั

ควนับุหรี ่ได้แก่ การนําเสือ้ผา้ไปซกั เมื่อสมัผสักบั

ควันบุหรี่ (2.69 ± 0.83) การบอกให้สมาชิกใน

ครอบครัวทําความสะอาดร่างกายหรือเสื้อผ้า

หลังจากสูบบุหรี่ (2.85 ± 0.95) และการไม่นัง่ใน

รา้นอาหารทีไ่มม่พีืน้ทีป่ลอดบุหรี ่(2.97 ± 0.81)  

2.2 ข้ อ มู ล ข อ ง ปั จ จั ย ทํ า น า ย

พฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่กลุ่ม

ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการรบัรู้ประโยชน์ในการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีเ่ท่ากบั 47.22 (SD = 

3.68) การรบัรูอุ้ปสรรคในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควันบุ หรี่ เท่ ากับ  13.85 (SD = 5.99) การรับรู้

ความสามารถของตนเองในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควันบุหรี่ เท่ ากับ  39.28 (SD = 5.59) และการ

สนับสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนั

บุหรีเ่ทา่กบั 41.54 (SD = 5.74) 

3. ปัจจยัทํานายพฤติกรรมการป้องกนั

อนัตรายจากควนับุหร่ีของหญิงตัง้ครรภ ์พบว่า 

การสนับสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควันบุหรี่และการรับรู้อุปสรรคในการป้องกัน

อันตรายจากควันบุหรี่สามารถร่วมกันทํานาย

พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีข่อง

หญิงตัง้ครรภ์ ได้ร้อยละ 50.9 โดยการสนับสนุน

ทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีเ่ป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด (β = .63, p < .001) 

และสามารถเขยีนเป็นสมการรูปแบบคะแนนดิบ 

ดงันี้  

 

 

พฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่= 11.80 + .52 (การสนบัสนุนทางสงัคม) 

                       - .12 (การรบัรูอ้ปุสรรค) 

 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด้านของพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตราย

จากควนับหุรีข่องหญงิตัง้ครรภ ์ 
 

พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับหุร่ี 

ช่วงคะแนน 

Mean SD คะแนน 

ท่ีเป็นไปได้ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

โดยรวม 10-40 17-40 31.53 4.68 

    ดา้นการหลกีเลีย่งการไดร้บัควนับุหรี ่ 5-20 9-20 16.17 2.47 

    ดา้นการจดัการสถานการณ์ทีท่าํใหไ้ดร้บัควนับุหรี ่ 5-20 8-20 15.38 2.85 
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ตารางท่ี 2 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัทาํนายพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนั

บุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ ์ 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

ช่วงคะแนน 

Mean SD คะแนน 

ท่ีเป็นไปได้ 

คะแนน 

ท่ีได้ 

การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ 10-50 32-50 47.22 3.68 

การรบัรูอุ้ปสรรคในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ 10-50 10-44 13.85 5.99 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ 9-45 21-45 39.28 5.59 

การสนบัสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับหุรี ่ 10-50 24-50 41.54 5.74 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหปั์จจยัทาํนายพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ ์ 

 

ตวัแปรท่ีใช้พยากรณ์ b SE β t p 

คา่คงที ่ 11.80 2.75  4.29 <.001 

การสนบัสนุนทางสงัคมในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ .52 .06 .63 9.19 <.001 

การรบัรูอ้ปุสรรคในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ -.12 .05 -.16 2.25 .026 

R2 = .509, Adjusted R2 = .501, F(2, 127) = 65.72, p < .001 

 

การอภิปรายผลการวิจยั 

1. พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับหุร่ีของหญิงตัง้ครรภ ์

กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีอ่ยูใ่นระดบัคอ่นขา้งด ี 

โดยเฉพาะด้านการหลีกเลี่ยงการได้รบัควนับุหรี ่

ได้แก่ การแยกตัวออกมาเมื่อพบปะกับบุคคลที่

กาํลงัสบูบุหรี ่การไม่ยนิยอมใหส้บูบุหรีใ่นบ้าน และ

การหลีกเลี่ยงการทํากจิกรรมในสถานที่ที่มกีารสูบ

บุหรี่ เนื่องจากการหลีกเลี่ยงการได้รบัควันบุหรี่

เป็นพฤตกิรรมทีส่ามารถควบคุมการปฏบิตัไิดด้ว้ย

ตนเอง ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างเป็นครรภ์แรก 

ร้อยละ 46.15 และมีความพร้อมในการมีบุตร     

ร้อยละ 100 รวมทั ้งได้ร ับคําแนะนําเกี่ยวกับ

อนัตรายจากควนับุหรีต่่อสขุภาพและการปฏบิตัติวั

ในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีม่ากทีสุ่ด ทํา

ให้หญิงตัง้ครรภ์เห็นความสําคัญในการป้องกัน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์  ส่วน

พฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีท่ีห่ญงิ

ตัง้ครรภ์ยงัทําได้น้อย ได้แก่ การนําเสื้อผ้าไปซัก 

เมื่ อสัมผัสกับควันบุหรี่ การบอกให้สมาชิกใน

ครอบครัวทําความสะอาดร่างกายหรือเสื้อผ้า

หลงัจากสบูบุหรี ่และการไม่นัง่ในรา้นอาหารทีไ่ม่มี

พืน้ทีป่ลอดบุหรี ่เนื่องจากการจดัการสถานการณ์ที่

ทาํใหไ้ดร้บัควนับุหรีเ่ป็นพฤตกิรรมทีม่คีวามยุง่ยาก

และบางครัง้ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากผูอ้ืน่ เชน่ ผู้
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สูบบุหรี่ และเจ้าของกิจการ รวมทัง้กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครวัขยาย จึงเป็น

ความยากลําบากที่จะให้สมาชิกในครอบครัว

โดยเฉพาะญาตขิองสามไีปสบูบุหรีน่อกบา้น ลา้งมอื 

หรอืเปลี่ยนเสื้อผ้า ภายหลงัสูบบุหรี ่สอดคล้องกบั

การศกึษาของ Xu และคณะ18 พบว่า หญงิตัง้ครรภ์

ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการเดนิหนี เมื่อพบบุคคลสูบ

บุหรี่ ร้อยละ 72.92 ส่วนการห้ามเพื่อนร่วมงาน 

สาม ีและแมส่าม ีไมใ่หส้บูบุหรีย่งัทาํไดน้้อย รอ้ยละ 

37.10, 34.41 และ 17.48 ตามลาํดบั  

2. ปัจจยัทํานายพฤติกรรมการป้องกนั

อนัตรายจากควนับหุร่ีของหญิงตัง้ครรภ ์

การสนับสนุนทางสังคมในการป้องกัน

อันตรายจากควันบุหรี่มีอิทธิพลทางบวกและ

สามารถทํานายพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจาก

ควันบุหรี่ของหญิงตัง้ครรภ์ได้ (β = .63, p < .001) 

อธบิายไดว้่า หากกลุ่มตวัอย่างไดร้บัการสนับสนุน

ในการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่จากสาม ี

สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และบุคลากรด้าน

สาธารณสุข จะส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรม

การป้องกันอนัตรายจากควันบุหรี่อย่างเหมาะสม 

เนื่ องจากการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่

จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากบุคคลใกล้ชดิที่

เป็นผู้สูบบุหรี ่ในการศกึษาครัง้นี้พบว่า บ้านเป็น

สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างได้รบัควันบุหรี่มากที่สุด 

ร้อยละ 99.23 ดังนั ้น หากบุคคลใกล้ชิดให้การ

สนับสนุนการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ จะ

ส่งผลให้หญิงตัง้ครรภ์มีพฤติกรรมการป้องกัน

อนัตรายจากควันบุหรี่ สอดคล้องกบัแนวคิดการ

สง่เสรมิสุขภาพของ Pender ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรม 

ความเชื่อ หรอืทศันคติของบุคคลแวดล้อม ได้แก ่

ครอบครัว  เพื่ อน  บุคลากรทางสุขภาพ และ

แหล่งข้อมูล ต่าง ๆ  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความคดิและพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพของบุคคล11 

และการศึกษาของรุ่งราวี ทองกันยา และสุนิดา 

ปรีชาวงษ์ 12 พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมี

อทิธิพลทางบวก และสามารถทํานายพฤติกรรม

การหลกีเลีย่งการไดร้บัควนับุหรีม่อืสองของผูป่้วย

โรคเรือ้รงัได ้(β = .253, p < .05)  

การรบัรู้อุปสรรคในการป้องกนัอนัตราย

จากควนับุหรีม่อีทิธพิลทางลบและสามารถทํานาย

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของ

หญิงตัง้ครรภ์ได้ (β = -.16, p = .026) อธบิายได้ว่า 

หากกลุ่มตวัอย่างทีม่กีารรบัรูว้่าการป้องกนัอนัตราย

จากควันบุหรี่มีอุปสรรคมาก จะมีพฤติกรรมการ

ป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ที่ ไม่ เหมาะสม 

เนื่องจากการรบัรูอุ้ปสรรคในการปฏบิตัพิฤตกิรรม

เป็นการคาดการณ์ถึงสิง่ที่ขดัขวางไม่ให้สามารถ

ปฏิบัติพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม ทําให้ความ

มุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพลดลง 

ส่งผลให้มพีฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพไม่เหมาะสม11 

สอดคล้องกบัการศกึษาของพรรณิภา สบืสุข และ

คณะ19 พบว่า การรบัรู้อุปสรรคมีอิทธิพลทางลบ 

และสามารถทาํนายพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพเพื่อ

ป้องกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม และการศกึษาของ 

Mahmoodabad แ ล ะค ณ ะ 14 พ บ ว่ า  ก า รรับ รู้

อุปสรรคในการได้รบัควนับุหรีจ่ากบุคคลสามารถ

ทาํนายการรบัรูค้วามสามารถการไดร้บัควนับุหรีม่อื

สองของหญิงตัง้ครรภ์ได้ (β = .143, p = .03) และ

ส่งผลให้มพีฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากควัน

บุหรี่ตามมา แต่ต่างจากการศึกษาของจักรพันธ ์

เพ็ชรภู มิ20 พบว่า การรับ รู้อุปสรรคของการ

หลีกเลี่ยงการได้รบัควันบุหรี่มือสองไม่สามารถ
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ทาํนายพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งการไดร้บัควนับุหรี่

มอืสองของผูป่้วยโรคเรือ้รงัได ้ 

การรบัรูป้ระโยชน์ในการป้องกนัอนัตราย

จากควันบุหรี่ไม่สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ์ได ้

ตามแนวคิดการส่งเสรมิสุขภาพของ Pender11 ที่

กล่าวว่า การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัพิฤตกิรรม

เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความเชื่อของบุคคล โดย

คาดหวงัประโยชน์ที่จะได้รบัภายหลังการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพ จึงทําให้บุคคลมแีนวโน้มที่จะ

ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพแต่เนื่องจากพฤติกรรม

การป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีจ่ําเป็นตอ้งอาศยั

ความรว่มมอืจากผูส้บูบุหรี ่เช่น สาม ีและบุคคลใน

ครอบครวั ประกอบกบักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่

ร่วมกันเป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 71.54 และ

บา้นเป็นสถานทีท่ีไ่ด้รบัควนับุหรีม่ากทีสุ่ด รอ้ยละ 

99.23 ส่วนใหญ่สามีเป็นผู้สูบบุหรี ่ร้อยละ 79.23 

ดังนั ้นหากไม่ได้ร ับความร่วมมือในการป้องกัน

อนัตรายจากควนับุหรี่จากผู้ที่สูบบุหรี่ อาจทําให้

หญิงตัง้ครรภ์ไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรมการ

ป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม ไม่

สอดคล้องกบัการศกึษาที่พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์

ของการหลกีเลี่ยงควนับุหรีม่อืสองมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวก  และสามารถทํานายพฤติกรรมการ

หลกีเลี่ยงการได้รบัควนับุหรีม่อืสองได ้(β = .225, 

p < .05; β = .129, p < .05 ตามลาํดบั)12-13 

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ไม่สามารถทํานาย

พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีข่อง

หญิงตัง้ครรภ์ได้ เนื่องจากการรบัรู้ความสามารถ

ของตนเองเป็นความเชื่อมัน่ว่าตนเองสามารถ

กระทาํพฤตกิรรมนัน้ไดส้าํเรจ็ และมคีวามคาดหวงั

ถงึผลลพัธ์ของการปฏิบตัพิฤติกรรม หากบุคคลมี

การรบัรู้ความสามารถของตนเองสูง จะมีความ

พยายามในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพ11 แต่ด้วยบริบทของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้

ประกอบอาชพี ร้อยละ 44.62 และอยู่ร่วมกนัเป็น

ครอบครวัขยาย ร้อยละ 71.54 จึงต้องพึ่งพาสามี

และสมาชิกครอบครัว ทําให้ไม่กล้าจัดการกับ

สถานการณ์ทีท่าํใหต้นเองไดร้บัควนับุหรี ่ส่งผลให้

การรบัรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกัน

อนัตรายจากควนับุหรีไ่มส่ามารถทาํนายพฤตกิรรม

การป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรีไ่ด ้สอดคลอ้งกบั

การศกึษาของรุ่งราว ีทองกนัยา และสุนิดา ปรชีา

วงษ์12 พบว่า การรับรู้สมรรถนะของตนในการ

หลีกเลี่ยงการได้ร ับควันบุหรี่มือสองไม่สามารถ

ทํานายพฤตกิรรมการหลีกเลี่ยงการได้รบัควนับุหรี่

มอืสองได้ แต่ไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของอชัรา

ภรณ์ ประทุมสุวรรณ และคณะ13 พบว่า การรบัรู้

สมรรถนะของตนในการหลีกเลี่ยงการได้รบัควัน

บุหรีม่อืสองสามารถทาํนายพฤตกิรรมการหลกีเลีย่ง

การได้รบัควนับุหรีม่อืสองได้ (β = .415, p < .001) 

เช่นเดียวกับการศึกษาของ Lee และคณะ15 พบว่า 

วัยรุ่นที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองจะลดการได้ร ับหรือการ

สมัผสัควนับุหรีไ่ด ้ (OR = 1.17, 95% CI = 1.05-1.30) 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 พยาบาลและบุคลากรทมีสุขภาพสามารถ

นําผลการศกึษานี้ไปใชใ้นการพฒันาแนวทางการ

ป้องกันการได้รบัอนัตรายจากควันบุหรี่ในหญิง

ตัง้ครรภ์ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแหล่ง

สนับสนุนทางสงัคม โดยเฉพาะสามแีละสมาชกิใน

ครอบครวั และลดการรบัรูอุ้ปสรรคในการป้องกนั
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อนัตรายจากควนับุหรี ่รวมทัง้ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

วางแผนเชงินโยบาย โดยมุง่เน้นการมสีว่นรว่มของ

สามแีละสมาชกิในครอบครวัที่เป็นผูสู้บบุหรี ่และ

การจดัการกบัอุปสรรคในการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับุหรีข่องหญงิตัง้ครรภ ์ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

การพฒันาโปรแกรมการป้องกนัอนัตรายจาก

ควนับุหรีใ่นหญงิตัง้ครรภ์ โดยเน้นการมสีว่นร่วมของ

สามีหรือสมาชิกในครอบครัว และการจัดการกับ

อปุสรรคในการป้องกนัอนัตรายจากควนับุหรี ่ 
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