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Health literacy of knowledge and the understanding of tobacco and
smoking behavior among older persons: A case study in Amphawa
District, Samut Songkhram Province
Tanawat Ruamsook* Araya Tipwong** PonpunVorasiha**
Nongnuch Wongsawang*** Nichamon Lumrod****
Abstract
Background: Smoking is an important cause of diseases and premature deaths because of its
effects on health status and disease, especially among older persons.
Objectives: The purpose of this research aimed to study the level of health literacy (cognitive
skills) about tobacco, smoking behavior and factors related to health literacy (cognitive skills) on
tobacco.
Methods: This descriptive research study sampled 105 older persons who smoked in Amphawa
subdistrict, Samut Songkhram province. Data was collected by using questionnaires developed
by researchers. (Content Validity Index = .80). Data were analyzed using descriptive statistics
and Pearson’s Product Moment Correlation.
Results: The research findings showed that most of the sample was male ( 8 4 . 8 0 %) ,aged
between 60 and 69 years old. More than half had a disease(s) (56.82%) such as hypertension
and diabetes mellitus. They had a moderate knowledge level (37.11%), with an average score of
6.50 ± 1.90 points (3 – 10 points). The health literacy level of the sample was at an interactive
level (45.70%). In addition, sex, age, education, occupational and income were significantly
associated with health literacy (cognitive skills) regarding tobacco (p<.05).
Conclusions: It is important to encourage older persons to be aware of the dangers of smoking,
how smoking affects their health , and to help the older persons quit smoking, by addressing the
stage of readiness to quit smoking that older persons are in; in order to quit smoking successfully.
Keywords: health literacy, older persons, smoking
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บทนา
ปั จจุ บั น ทั ว่ โลกมี จ านวนผู้ สู ง อายุ
เพิม่ ขึน้ และก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุอย่างแท้จริง
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ใน
ปี ค.ศ. 2015 – 2020 จะมีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปเพิม่ มากขึ้น จากร้อยละ 12.00 เป็ นร้อยละ
22.00 ของประชากร1 สาหรับในประเทศไทยนัน้
ได้ก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ (Aging society) โดย
มีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ข้นึ ไป คิดเป็ น ร้อยละ
10.40 เมื่ อ เที ย บกั บ ความหมายของสัง คม
ผูส้ งู อายุ คือ มีประชากรอายุ 60 ปี ขน้ึ ไปมากกว่า
ร้อยละ 10. 00 และคาดการณ์ ว่ าปี พ.ศ. 2571
สัง คมไทยจะกลายเป็ นสัง คมผู้ สู ง อายุ โ ดย
สมบูรณ์ (Aged Society) โดยจะมีประชากรที่มี
อายุ 60 ปี ข้นึ ไปมากกว่า ร้อยละ 20.00 หรือมี
ประชากรอายุ 65 ปี ขึ้ น ไปเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ
14.002 จากการสารวจของสานักสถิติแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ า ประชากรในประเทศ
ไทยมีจานวน 66,188 ล้านคน และมีประชากรที่
มีอายุ 60 ปี ข้นึ ไป จานวน 10,225 ล้านคน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 15.40 ของประชากรทัง้ หมด 3
นอกจากนี้ยงั พบว่าภาวะสุ ขภาพของผู้สูงอายุ
ไทย มากกว่าร้อ ยละ 60.00 เจ็บป่ วยด้ว ยโรค
ความดัน โลหิต สูง ร้อ ยละ 35.00 มีภ าวะอ้ว น
ม า ก ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 10.00 เ จ็ บ ป่ ว ย ด้ ว ย
โรคเบาหวาน แนวโน้ ม ของผู้ สู ง อายุ ท่ี ไ ม่
สามารถปฏิบัติกิจ วัต รพื้น ฐานได้ด้ว ยตนเอง
สูงขึน้ ซึง่ จะพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นผูส้ ูงอายุตดิ สังคม
ติดบ้าน และติดเตียง ตามลาดับ4
ก า ร สู ง อ า ยุ นั ้ น เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ซบั ซ้อ นของร่างกาย สุขภาพจิต
และทางด้านสังคม ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ขึ้น อยู่ ก ับ สภาพร่ า งกาย เชาว์ปั ญ ญา ระดับ
สุขภาพจิต และทัศนคติของผูส้ งู อายุแต่ละบุคคล

จากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกายของ
ผู้ สู ง อายุ จ ะส่ ง ผลต่ อ ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพกาย
ปั ญหาด้านจิตใจ และด้านอารมณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผลกระทบทางด้านสุขภาพ ที่จะทาให้
เกิดการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังหรือโรคไม่ตดิ ต่อ
ที่ใ ห้ได้รบั การรักษาและการดูแลด้า นสุ ข ภาพ
เป็ นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อผูส้ ูงอายุและเป็ น
ภาระต่ อ ครอบครัว ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ การใช้
ทรัพยากรต่างๆ ทัง้ ในด้านสุขภาพและสังคม 5
เมื่อ ผู้สูงอายุ มีพ ฤติก รรมการสูบบุ ห รี่จ ะท าให้
ร่างกายได้รบั สารพิษจากบุหรี่ และเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคเพิม่ มากขึน้ การสูบบุหรีเ่ พิม่ อุบตั กิ ารณ์
การเกิดโรคหลอดเลือดถึง 2 เท่า และเพิม่ ความ
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม 2.28 เท่า แต่
ความเสี่ยงต่อ ภาวะสมองเสื่อ มค่ อ นข้า งๆ ไม่
ชัดเจนเท่าผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เนื่องจากการศึกษาไม่พบว่าการสูบบุหรี่จะเพิม่
อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะสมองเสื่อม การงดสูบ
บุหรี่ตงั ้ แต่ 5 ปี ข้นึ ไป จะลดปั จจัยเสีย่ งของการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองลงได้เท่าคนที่ไม่เคย
สูบบุหรี่ คือลดลงร้อยละ 50.00 ซึ่งนับว่าได้ผล
ดีกว่าการควบคุมไขมัน หรือความดันโลหิตสูง
สมองฝ่ อเร็วขึน้ ทาให้ผปู้ ่ วยมีการคิด (cognitive
performance) ไม่ ดี และเสี ย ความยื ด หยุ่ น
ทางการคิด (cognitive flexibility) เช่นกัน6
จากรายงานการตรวจสุขภาพประชาชน
คนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2557
พบว่ า มีผู้สูง อายุ อายุ ร ะหว่ า ง 60–69 ปี ที่มี
พฤติกรรมสูบบุหรี่ท งั ้ สูบในปั จจุบนั และสูบเป็ น
ประจ า ร้อ ยละ 24.90 เพศชายมากกว่ า เพศ
หญิง นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า อายุ ท่ีเ ริ่ม สู บ บุ ห รี่
ได้แก่ ช่วงอายุ 60– 69 ปี (ร้อยละ 25.61) เป็ น
อันดับสองรองจากช่วงอายุ 45-59 ปี โดยจานวน
มวนบุหรีท่ ผ่ี สู้ ูงอายุสูบในแต่ละวัน ประมาณ 10
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มวน/วัน7 และส่วนใหญ่มกี ารเจ็บป่ วยด้ว ยโรค
ความดัน โลหิ ต สู ง และโรคเบาหวาน จาก
การศึกษาพบว่าสารพิษในบุหรี่เป็ น ปั จจัยเสี่ยง
ของการเกิดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อ น
ของการเกิดโรคได้ง่ายโดยเฉพาะต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลือ ดและหลอดเลือ ดสมองโดยมี
โอกาสเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง 4 เท่าของผู้ท่ี
ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็ นภาระโรคอันดับหนึ่งจากโรค
ไม่ตดิ ต่อ8 และอาจทาให้ถงึ แก่ชวี ติ ได้
ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออั ม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม มีจานวนผูส้ งู อายุ 1,771 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.17 ของจังหวัดสมุทรสงคราม9
จากการสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพต าบล และจากการสั ง เกต พบว่ า
ผู้ สู ง อายุ ย ัง มีพ ฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ และมี
ผู้ สู ง อายุ บ างส่ ว นที่ มี โ รคประจ าตั ว ได้ แ ก่
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็ นต้น มีพฤติกรรม
การสู บ บุ ห รี่อ ยู่ ท ัง้ สู บ ในปั จ จุ บัน และสู บ เป็ น
ประจา ซึ่งหากผู้สูงอายุเหล่านัน้ ยังไม่มกี ารเลิก
สูบบุหรี่ จะส่งผลให้โรคประจาตัวที่เป็ นมีความ
รุนแรงเพิม่ มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะ
ยาวและทาให้คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุลดลงได้
ความรู้ ความเข้าใจ เป็ น 1 ใน 6 องค์ประกอบ
ของความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ นทัก ษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจที่ถู กต้อ ง
เพื่อ นาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็ น
ปั จจัยระดับบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้
ทางสุ ข ภาพและการปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรม
สุ ข ภาพ 10 โดยบุ ค ลลจะสามารถปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพได้ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจที่
ถูกต้อง เพือ่ นาไปสูก่ ารมีสุขภาวะทีด่ 11ี ดังนัน้ จึง
จาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ผู้สูงอายุต้อ งมีค วามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ท่เี พียงพอ เพื่อนาไปสู่การ

ปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมในการเลิก สู บ บุ ห รี่ไ ด้
อย่างสาเร็จ รวมไปถึงลดอัตราการเสียชีวติ จาก
การสูบบุหรีไ่ ด้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้อง
กับ ความรอบรู้ท างสุ ข ภาพด้า นความรู้ค วาม
เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ใ นผู้ สู ง อายุ ยัง ไม่ พ บ
การศึกษาประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในผู้สูงอายุท่ยี งั มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ผู้วจิ ยั จึงมี
ความสนใจในการศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพ
ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ และ
พฤติก รรมการสู บ บุ ห รี่ข องผู้ สู ง อายุ เพื่อ น า
ผลการวิจยั มาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริม
การช่ ว ยเลิก บุ ห รี่ใ ห้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ และพัฒ นา
ความรอบรอบรู้ท างสุ ข ภาพให้แก่ ผู้สูง อายุใ น
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการป้ องกัน
ปั ญหาทางสุขภาพทีเ่ ป็ นผลจากการสูบบุหรีข่ อง
ผูส้ งู อายุได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ทางสุขภาพ
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ของผูส้ ูงอายุ เขตตาบลปลายโพงพาง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับ
ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบุหรีข่ องผูส้ ูงอายุ เขตตาบลปลายโพงพาง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ เ ป็ นวิ จ ั ย ภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional Study) เพื่อศึกษาระดับความ
รอบรู้ ท างสุ ข ภาพด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และปั จจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรูท้ างสุขภาพด้าน
ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ยวกับบุ หรี่ของผู้สูง อายุ
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เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และให้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง
เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ คื อ
ผูส้ ูงอายุทม่ี พี ฤติกรรมสูบบุหรีใ่ นปั จจุบนั และสูบ
บุ ห รี่เ ป็ น ประจ า ในเขตต าบลปลายโพงพาง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ จ า ก ก า ร เ ลื อ ก แ บ บ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
เกณฑ์ ท่ี ก าหนดจากประชากรผู้ สู ง อายุ ท่ี มี
พฤติก รรมการสูบ บุ ห รี่ใ นปั จ จุ บัน และสูบ บุหรี่
เป็ นประจา เขตตาบลปลายโพงพาง อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ค านวณขนาดตัว อย่ า ง
โดยการเปิ ดตารางอ านาจทดสอบ (Power
analysis) กาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ่ .05 และ
อ านาจการทดสอบที่ .08 และเนื่ อ งจากไม่ มี
ตัวอย่างในการกาหนดขนาดอิทธิพล ผู้วจิ ยั จึง
ก าหนดขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
การวิจยั ครัง้ นี้เ ป็ นเป็ นระดับกลาง เท่ากับ .03
ตามข้อ เสนอแนะของ Polit and Beck14 ที่ว่ า
วิจ ัย ทางการพยาบาลสามารถก าหนดขนาด
อิทธิพลขนาดกลางได้ หากไม่มคี ่าขนาดอิทธิพล
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา ได้ จ านวนตั ว อย่ า ง
เท่ากับ 88 ราย และเพิม่ อีกร้อยละ 20.00 จึงได้
ตัวอย่างทัง้ สิน้ 105 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล คือ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน โรคประจาตัว ลักษณะข้อคาถาม
เป็ นแบบเลือกตอบและเติมคา จานวน 7 ข้อ

ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ทางสุขภาพด้ า น
ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับบุหรี่ พัฒนามา
จากแบบสอบถามความรอบรู้ทางสุขภาพด้า น
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ข องธนะวัฒ น์ รวมสุ ก
อารยา ทิพย์วงศ์ และเปรมวดี คฤหเดช12 ลักษณะ
ค าตอบเป็ นแบบเลือกตอบ (check list) จานวน 10
ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
ตรวจสอบดัช นี ค วามตรงเชิง เนื้ อ หา (content
validity index: CVI) ได้เท่ากับ .80 และค่าความ
เทีย่ งคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) เท่ากับ .75
ส่ วนที่ 3 พฤ ติ กรรม ก า รสู บ บุ ห รี่
ลักษณะคาตอบเป็ นแบบเลือกตอบ (check list)
พัฒนามาจากแบบสอบถามประวัตกิ ารสูบบุหรี่
ของธนะวัฒน์ รวมสุก สุรนิ ธร กลัมพากร และ
ทัศนีย์ รวิวรกุล 13 จานวน 13 ข้อ ประกอบด้วย
อายุ ท่ีเ ริ่ม สู บ บุ ห รี่ ระยะเวลาในการสู บ บุ ห รี่
จานวนมวนบุหรีท่ ส่ี บู ต่อวัน ลักษณะการสูบบุหรี่
ชนิ ด ของบุ ห รี่ ท่ี สู บ สาเหตุ ท่ี ท าให้ สู บ บุ ห รี่
ความคิดในการเลิกสูบบุหรี่ สาเหตุท่อี ยากเลิก
สูบบุหรี่ วิธีการเลิกสูบบุหรี่ ช่ว งเวลาที่มกั สูบ
บุ ห รี่ สาเหตุ ท่ีไ ม่ ส ามารถเลิก สูบ บุ ห รี่ไ ด้ การ
สนับสนุ น/ร้องขอให้เลิกสูบบุหรี่ สาเหตุท่อี ยาก
เลิกสูบบุหรี่ และความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่
ตรวจสอบดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา ได้เท่ากับ
.80 หาค่าความเทีย่ งโดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ ์
แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้เท่ากับ .81
ข้อพิ จารณาด้านจริ ยธรรม
การวิจยั ในครัง้ นี้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จาก
สานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา หนังสือรับรองเลขที่ COA. 1-042/2019
ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
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วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ภายหลังจากได้รบั การรับรองจริยธรรม
การวิจยั ในมนุ ษย์ ผู้วจิ ยั ติดต่อประสานงานกับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เพือ่
ขออนุ ญ าต ขอความร่ ว มมือ และชี้แ จงการ
ดาเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั อบรมผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั จานวน 1 คน
คือ นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นัน้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตของ
แบบสอบถามเพื่ อ ท าความเข้ า ใจและเก็ บ
รวบรวมข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
3. เมื่ อ ได้ ร ั บ อนุ ญาตจากส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดแล้ว ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยผู้วจิ ยั จึง
เริม่ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4. ผู้ว ิจยั ขอความร่ว มมือ เจ้าหน้ า ที่จ าก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพือ่ นัดหมาย
ผู้สูงอายุ ในวันที่มกี ิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุท่อี ยู่ท่บี ้าน โดยชี้แจ้งวัตถุประสงค์
การวิจ ัย การด าเนิ น การวิจ ัย และการพิท ัก ษ์
สิท ธิข องกลุ่ ม ตัว อย่ า ง พร้อ มทัง้ มอบเอกสาร
ชี้แ จงให้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งอ่า นและท าความเข้าใจ
และเกิด ความสมัค รใจเข้า ร่ ว ม ก่ อ นเซนต์ ใ บ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
5. ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั จัดทา
ขึ้นใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ให้ ผู้ สู ง อายุ ท่ีส ามารถอ่ า นและเขีย นได้ ต อบ
แบบสอบถามด้ ว ยตนเอง หากผู้ สู ง อายุ ไ ม่
สามารถอ่านและเขียนได้ ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั
จะเป็ นผู้อ่านข้อคาถามและตอบตามที่ผู้สูงอายุ
ตอบ จนครบจานวนทีก่ าหนดไว้
6. ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั ตรวจทานความถูก
ต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พร้อมทัง้
กล่ าวขอบคุ ณกลุ่ มตัวอย่ าง และแบบสอบถาม

ทัง้ หมด มารวบรวมข้อมูลเพือ่ เตรียมการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตติ ่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ สถิติเ ชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเ คราะห์เ พื่อ หา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย ส ถิ ติ Cramer’s V แ ล ะ
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation) โดย
กาหนดค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง
ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย คิด เป็ น
ร้อยละ 84.40 อายุอยู่ระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 67.60 สถานภาพสมรสคู่ คิดเป็ นร้อยละ
68.80 จบระดับการศึกษาสูงสุดชัน้ ประถมศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 92. 30 มีรายได้เฉลี่ย ≤ 5,000
บาท/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 79.00 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 31.50 และมีโรคประจาตัว
คิดเป็ นร้อยละ 56.82 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน
ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ทางสุขภาพด้ าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่
ตัว อย่ า งมีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ
บุหรี่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 37.11
คะแนนต่ า สุ ด เท่ า กับ 3 คะแนน และคะแนน
สูงสุ ด เท่ากับ 10 คะแนน โดยมีค ะแนนเฉลี่ย
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ เท่ากับ
6.50 ± 1.90 คะแนน
เมื่อ พิจ ารณาตามระดับ ขัน้ ความรอบรู้
ทางสุขภาพด้านความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่
ตามแนวคิดของ Nutbeam15 พบว่า ส่ว นใหญ่
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ตัว อย่างมีค วามรอบรู้ท างสุ ขภาพด้า นความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ อยู่ขนั ้ ปฏิสมั พันธ์ คิด
เป็ นร้อยละ 45.70 รองลงมาคือ ขัน้ วิจารณญาณ

คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 34.30 และขัน้ พื้ นฐานคิ ด เป็ น
ร้อยละ 20.00 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ านวนและร้ อ ยละของผู้ สู ง อายุ จ าแนกตามระดั บ ขั น้ ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบุหรี่ (n=105)
ระดับขัน้ ความรอบรู้ทางสุขภาพ
จานวน
ร้อยละ
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่
(คน)
ขัน้ พืน้ ฐาน
21
20.00
ขัน้ ปฏิสมั พันธ์
48
45.70
ขัน้ วิจารณญาณ
36
34.30
ส่วนที่ 3 ประวัติและพฤติ กรรมการสูบบุหรี่
ตัวอย่าง เริม่ สูบบุหรี่เมื่ออายุอยู่ระหว่าง
มากกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.01 โดยอายุท่ี
เริม่ สูบเฉลีย่ เท่ากับ 22.00 ± 6.21 ปี โดยอายุท่ี
เริม่ สูบต่าสุด คือ 11 ปี และอายุทเ่ี ริม่ สูบมากสุด
คือ 35 ปี ระยะเวลาของการสูบบุหรี่ อยู่ระหว่าง
11-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.30 โดยเฉลีย่ เท่ากับ
34.00 ± 16.70 ปี มีก ารสู บ บุ ห รี่ต่ อ วัน อยู่
ระหว่าง 10-15 มวน คิดเป็ นร้อยละ 44.81 โดย
เฉลีย่ 12.50 ± 5.80 มวน/วัน ตัวอย่างส่วนใหญ่
สูบบุหรี่มวนเอง/ยาเส้น คิดเป็ นร้อยละ 53.30
รองลงมาคือ บุ ห รี่ก้ น กรอง คิด เป็ นร้ อ ยละ
46.70 โดยสูบทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 97.12 และ
ไม่ได้สูบทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 2.91 และพบว่า
สาเหตุท่ที าให้ตวั อย่างสูบบุหรี่ อันดับแรก คือ
สูบเพือ่ คลายเครียด คิดเป็ นร้อยละ 56.20 อันดับ
ที่ส ามคือ สู บเพราะอยากลอง คิดเป็ นร้ อ ยละ
52.41 และอันดับทีส่ าม คือ สูบแก้อาการง่วงนอน
คิดเป็ นร้อยละ 45.70 มากกว่าครึง่ ทีเ่ คยเลิกบุหรี่
มาแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 58.11 โดยเลิกได้ 1 ครัง้
เป็ นระยะเวลา 7 วัน และไม่เคยคิดเลิกสูบบุหรี่ คิด
เป็ นร้อยละ 41.90 โดยพบว่า วิธที ใ่ี ช้เลิกสูบบุหรีท่ ่ี

ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง คือ ค่อยๆ ลดจานวนลง
คิดเป็ นร้อยละ 54.10 รองลงมา คือ หยุดสูบทันที
คิดเป็ นร้อยละ 37.70 ช่วงเวลาที่มีการสู บบุ หรี่
พบว่ า สูบหลังตื่นนอนตอนเช้า คิดเป็ นร้อยละ
42.81 รองลงมาคือ สูบหลังรับประทานอาหาร
เสร็ จ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.91 และสู บ เมื่ อ เกิ ด
ความเครียด/ใช้ความคิด คิดเป็ นร้อยละ 40.02 ใน
ด้านของสาเหตุทไ่ี ม่สามารถทาให้ตวั อย่างเลิกสูบ
บุ หรี่ได้ส าเร็จ พบว่ า ติดจนชิน คิดเป็ นร้อยละ
74.33 ไม่ สามารถหักห้ามใจได้ คิดเป็ นร้อ ยละ
38.11 และหงุ ด หงิ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.62 มี
ผูส้ นับสนุน และร้องขอให้เลิกสูบบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ
65.91 ได้แ ก่ ภรรยา/บุ ต ร/บุ ค คลในครอบครัว
คิดเป็ นร้อยละ 58.90 และหมอ/พยาบาล/อสม. คิด
เป็ นร้อยละ 41.10
ความพร้ อ มในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข อง
ตัวอย่าง พบว่า ไม่เคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ใน 6
เดือนข้างหน้า คิดเป็ นร้อยละ 41.91 เคยคิดทีจ่ ะ
เลิกสูบบุหรีภ่ ายใน 6 เดือนข้างหน้า คิดเป็ นร้อยละ
21.00 ตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกภายใน 1 เดือน คิดเป็ นร้อยละ
13.30 และลดจานวนมวนบุหรี่ท่สี ูบลง คิดเป็ น
ร้อยละ 23.80
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความรอบรู้
ทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่
จากผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ด้วย
ส ถิ ติ Cramer’ s V แ ล ะ Pearson’ s Product
Moment Correlation พบว่า ปั จจัยด้านเพศ อายุ

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของตัวอย่าง มี
ความสัมพันธ์ กับความรอบรู้ ทางสุ ขภาพด้ าน
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ต (p < .05) อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิต
(p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเ คราะห์ ปั จ จัย พื้น ฐานที่มีค วามสัม พัน ธ์ กับ ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพด้ า นความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับบุหรี่ (n=105)
r,v
ตัวแปร
p
ความรอบรู้ทางสุขภาพ
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่
เพศ1
-.222
.023
2
อายุ
-.265
.006
1
ระดับการศึกษา
.265
.005
1
อาชีพ
-.252
.010
2
รายได้
.479
.000
1

= Cramer’s V, 2 = Pearson’s Correlation Coefficient

อภิ ปรายผล
จากผลการวิ จ ั ย พบว่ า ตั ว อย่ า งเป็ น
ผู้สูงอายุถงึ แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีโรคประจาตัว แต่
ยังมีพฤติกรรมการสูบบุ หรี่อยู่ ซึ่งมีระดับความ
รอบรู้ทางสุ ขภาพด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ ใน
ขัน้ ปฏิส ัมพันธ์ ตามแนวคิดของ Nutbeam15 ที่
กล่ า วว่ า ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพขั ้น การมี
ปฏิส ัมพันธ์ (Interactive Health Literacy) ได้แก่
ทักษะพืน้ ฐานและพุทธิปัญญา (Cognitive) รวมทัง้
ทักษะทางสังคม (Social skill) ทีใ่ ช้ในการเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น การรูจ้ กั เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร การ
แยกแยะความแตกต่างของการสื่อสาร แต่ยงั ไม่
สามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบข้อมูลให้เกิด
ผลดีต่ อ ภาวะสุ ขภาพได้ กล่ าวคือ ผู้ สู งอายุ มี
ทักษะขัน้ พื้นฐานเกี่ยวกับบุหรี่ และมีการรับรู้ถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี่ แต่อาจยังไม่สามารถ

นามาวิเ คราะห์และเกิดความกังวลใจเมื่อ ต้อ ง
เลิก สูบ บุ ห รี่ โดยพบว่ า ผู้สูง อายุ สูบ บมานาน
11-20 ปี (เฉลี่ ย 34.00 ± 16.70 ปี ) และให้
เหตุผลว่า ติดจนชินทาให้ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่
ได้ส าเร็จ จากการศึกษาระดับความรอบรู้ ทาง
สุ ขภาพด้ านความรู้ ค วามเข้าใจครัง้ นี้ มีค วาม
ขัดแย้งกับการศึกษาของวรรณศิริ นิลเนตร16 ทีไ่ ด้
ศึกษาความรอบรูท้ างสุขภาพของผูส้ งู อายุในชมรม
ผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มรี ะดับความรอบรู้ทาง
สุ ข ภาพอยู่ ใ นระดั บ พื้ น ฐาน ร้ อ ยละ 99.50
นอกจากนี้ยงั พบว่าปั จจัยขัน้ พื้นฐาน ได้แก่ เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ มี
ความสัมพันธ์ กับความรอบรู้ ทางสุ ขภาพด้ า น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุ หรี่ คล้ายคลึงกับ
การศึกษาของวรรณศิริ นิลเนตร16 ในเรื่องปั จจัย
ด้านเพศและระดับการศึกษาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
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ระดับความรอบรู้ทางสุขภาพ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
จากผลการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงถึ ง
ความรอบรู้ทางสุ ขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับบุหรีข่ องผูส้ ูงอายุทย่ี งั มีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ในครัง้ นี้ ทาให้ทราบว่ าผู้สูงอายุ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ อยู่ในระดับปานกลาง
และอยู่ในขัน้ ปฏิส มั พันธ์ตามระดับขัน้ ของความ
รอบรู้ทางสุขภาพ รวมไปถึงได้ทราบถึงสาเหตุท่ี
ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ระดับความพร้อมใน
การเลิกสูบบุหรี่ของผูส้ ูงอายุ และปั จจัยทีส่ มั พันธ์
กับความรอบรูท้ างสุขภาพด้านความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับบุหรี่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ของผูส้ ูงอายุ เพื่อนาไปสู่การจัด
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุตระหนักถึงอันตราย
จากการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ และ
ให้การช่วยเหลือตามระดับความพร้อมในการเลิก
สูบบุหรี่ของผู้สูงอายุให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
อย่างสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในครัง้ ต่อไป ควรศึกษารูปแบบ
การช่ว ยให้ผู้สูงอายุเ ลิก สูบ บุห รี่ โดยค านึ ง ถึง
ปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ของผูส้ ูงอายุ เพื่อพัฒนาโปรแกรมในการ
ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุให้
สอดคล้อง เหมาะสม และดียงิ่ ขึ้น เพื่อนาไปสู่
การเลิกสูบบุหรีไ่ ด้อย่างสาเร็จ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนนั ทา ทีส่ นับสนุนงบประมาณในการทาวิจยั

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรนิ ธร
กลัมพากร ที่ให้ค าปรึกษาในการท าวิจ ัย กราบ
ขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
กรองจิต วาทีสาธกกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม
นันทมงคลชัย และดร.วศิน พิพฒ
ั นฉัตร และผู้ให้
ข้อมูลในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
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