บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำแนวคิด ทฤษฎีตรวจเอกสำรและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำ ดังนี้
2.1 ควำมรู ้เกี่ยวกับบุหรี่
2.2 โทษของบุหรี่
2.3 สำเหตุของพฤติกรรมกำรสู บบุหรี่
2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ เกีย่ วกับบุหรี่
บุหรี่ เป็ นสิ่ งที่ทำจำกใบยำสู บ ซึ่ งมีกำรนำมำประดิษฐ์และปรุ งแต่งเป็ นรู ปแบบต่ำง ๆ
พระรำชบัญญัติคุม้ ครองสุ ขภำพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 (สำนักโรคไม่ติดต่อ,2548: 30)
อุไรวัณณ์ คชำชี วะ(2531: 37) กล่ำวว่ำ บุหรี่ มีสำรประกอบต่ำง ๆ อยูม่ ำกกว่ำ 4,000
ชนิด สำรบำงชนิ ดมีผลต่อกำรทำงำนของอวัยวะต่ำง ๆในร่ ำงกำย บำงชนิ ดเกิดพิษ บำงชนิดทำให้
เซลล์ผดิ ปกติ บำงชนิดเป็ นตัวก่อให้เกิดมะเร็ ง บำงชนิดเป็ นสำรต่อต้ำนภูมิคุม้ กัน
สำรที่ ก่อให้เกิ ดอันตรำยต่อร่ ำงกำย ซึ่ งเป็ นสำรที่ ประกอบอยู่ในบุ หรี่ และควันบุ หรี่
ได้แก่
1.นิโคติน (Nicotine) เป็ นสำรที่พบตำมธรรมชำติในใบยำสู บเท่ำนั้น สำรนี้ ในระยะแรก
จะออกฤทธิ์ กระตุน้ สมองและระบบประสำทส่ วนกลำง จะมีฤทธิ์ กดระบบประสำท ร้อยละ 95 ของ
สำรนิ โคตินจะไปจับที่ปอด บำงส่ วนจับที่เยื่อหุ ้มริ มฝี ปำก บำงส่ วนจะถู กดู ดซึ มเข้ำกระแสเลื อด
และมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกไต ก่อให้เกิ ดกำรหลัง่ ของสำรEpinephrine ทำให้ควำมดันโลหิ ต
สู งขึ้น
ผลของนิโคตินต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ งก่อให้เกิด
1.ควำมดันโลหิตสู ง
2.หัวใจเต้นเร็ วขึ้น
3.หลอดเลือดแดงที่ขำและแขนหดตัว
4.เพิ่มไขมันในเลือด
2.ทำร์ (Tar) ประกอบด้วยสำรหลำยชนิด มีลกั ษณะเป็ นละอองของเหลวเหนี ยวสี น้ ำตำล
คล้ำยน้ ำมันดิน ร้อยละ 50 ของทำร์ จะจับอยูท่ ี่ปอด ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองซึ่ งเป็ นสำเหตุของกำร
ไอ
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3.คำร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monoxide) เป็ นก๊ำซที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์
เป็ นก๊ำ ซที่ แย่งจับกับเม็ดเลื อดแดงโดยแทนที่ ออกซิ เจน ท ำให้ออกซิ เจนไปเลี้ ยงส่ วนต่ ำงๆไม่
เพียงพอ ทำให้มีอำกำรมึนงง เหนื่อยง่ำย อ่อนเพลีย หมดกำลัง
4.ไฮโดรเจนไซยำไนด์ (Hydrogen Cyanide) เป็ นสำรพิษทำลำยเยื่อบุหลอดเลือดส่ วน
ปลำยและผนังถุงลม ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่ งพอง
5.ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็ นก๊ำซพิษที่ทำลำยเยือ่ บุหลอดลมส่ วนปลำยและถุงลม
6 แอมโมเนีย (Ammonia) เป็ นสำรที่มีฤทธิ์ ระคำยเคืองเนื้อเยือ่
7.สำรกัมมันตภำพรังสี ควันบุหรี่ มีสำรโพโลเนียม 210 (Polonimm 210) ที่มีรังสี แอลฟ่ ำ
อยูเ่ ป็ นสำเหตุหนึ่งของกำรเกิดโรคมะเร็ งปอด
2.2 โทษของบุหรี่
กำรสู บ บุ ห รี่ จ ะมี ผ ลโดยตรงต่ อ สุ ข ภำพของผู ส้ ู บ บุ ห รี่ ท ำให้ เ กิ ด โรคต่ ำ งๆมำกมำย
(ประกิตวำทีสำธกกิจ,2555: 49) มีดงั นี้
1.โรคมะเร็ ง
2.โรคหัวใจ
3.โรคหลอดเลือด
4.โรคระบบทำงเดินหำยใจ
5.โรคระบบทำงเดินอำหำร
6.โรคเหงือกและฟัน
7.ผลต่อกำรตั้งครรภ์ อันตรำยที่ เกิ ดจำกกำรสู บบุ หรี่ ขณะตั้งครรภ์ มีอนั ตรำยทั้งต่อ
มำรดำและทำรก อำจทำให้เกิดกำรแท้ง
8.ผลต่อระบบสื บพันธุ์ กำรสู บบุหรี่ มีผลให้สมรรถภำพทำงเพศลดลง
ปัญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อม
กำรสู บบุหรี่ นอกจำกจะมีโทษต่อผูส้ ู บเองแล้วยังทำให้ผอู ้ ื่นที่อยูใ่ นบรรยำกำศของ
กำรสู บบุหรี่ สูดเอำควันพิษเข้ำไปด้วย ทำให้เกิ ดอันตรำยได้เช่นเดียวกับผูท้ ี่สูบบุหรี่ เนื่องจำกควัน
บุหรี่ ในบรรยำกำศจะเกิดจำกควัน 2 กระแสคือ
1. สำยควันหลัก (Mainstream Smoke) เป็ นควันที่เกิดจำกผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป่ ำ
หรื อพ่นออกมำ
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2. ควันสำยข้ำงเคียงหรื อควันหลง (Side stream Smoke) หรื อควันบุหรี่ มือ
สอง (SecondhandSmoke) เป็ นควันที่เกิ ดจำกปลำยบุหรี่ ที่เผำไหม้ขณะผูส้ ู บบุหรี่ ถือหรื อวำงบุหรี่
โดยไม่ได้สูบ ส่ วนใหญ่แล้วที่ลอยอยูท่ วั่ ไปมำจำกควันสำยข้ำงเคียงถึงร้อยละ 85 ของควันบุหรี่ ซึ่ ง
ผลกระทบของบุหรี่ ที่มีผลต่อคนข้ำงเคียง (ธี ระ ลิ่มศิลำ ,2537: 18-29)
1.เด็ก ทำให้เด็กป่ วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหื ด
หู อกั เสบเพิ่มมำกขึ้น
2.หญิงมีครรภ์ ที่สูบบุหรี่ จะทำให้น้ ำหนักตัวในขณะตั้งครรภ์
เพิ่มน้อยกว่ำ ปกติ
3.คู่สมรสของผูส้ ู บบุหรี่ มีโอกำสเป็ นมะเร็ งปอดมำกกว่ำคู่สมรส
ที่ไม่สูบบุหรี่ เป็ น 2 เท่ำ
4.คนทัว่ ๆไป บุคคลทัว่ ๆไปที่อยูใ่ นบรรยำกำศที่ผอู ้ ื่นสู บบุหรี่ อยู่
ควันบุหรี่ จะทำให้เกิดอำกำรเคืองตำปวดศีรษะ คัดจมูก น้ ำมูกไหล (สถำบันควบคุมกำรบริ โภค
ยำสู บ, 2548:7)
2.3 สาเหตุของพฤติกรรมการสู บบุหรี่
วรำภรณ์ ภูมสิ วสั ดิ์ (2539: 36) กล่ำวว่ำ สำเหตุกำรติดบุหรี่ น้ นั มี 3 สำเหตุคือ
1. เหตุกระตุน้ ควำมเครี ยดอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำยใจและสังคมของบุคคล
2. เหตุสนับสนุนกำรได้มำโดยง่ำย กำรหำซื้ อได้สะดวกง่ำยดำย พ่อแม่สูบบุหรี่ เพื่อนทั้ง
กลุ่มสู บบุหรี่ กนั มำก กำรได้รับกำรเชิญชวนจำกกำรโฆษณำขำยบุหรี่
3. เหตุโน้มเอียงในบุคลิกภำพ มีกำรศึกษำวิจยั หลำยแห่ งชี้ ให้เห็ นว่ำ คนที่สูบบุหรี่ และ
คนที่ไม่สูบบุหรี่ มีบุคลิ กภำพแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ คนที่สูบบุหรี่ มกั เป็ นคนหุ นหัน เปิ ดเผย
กระตื อรื อร้ น ต้องกำรต่ อต้ำ นอำนำจบัง คับบัญชำ มีก ำรแสดงออกถึ งควำมต้องกำรทำงเพศสู ง
อำรมณ์ตึงเครี ยด วิตก กังวล เจ้ำอำรมณ์ มีลกั ษณะทำงประสำททำให้ตอ้ งพึ่งพำบุหรี่
ทองหล่อ เดชไทย (2527: 40) ได้กล่ำวถึงสำเหตุของกำรสู บบุหรี่ วำ่ เกิดจำก
1. กำรกระตุน้ (Stimulation)
2. เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยว (Handling) เนื่องจำกชอบกลิ่นบุหรี่
3. ผ่อนคลำย (Relaxation)
4. กำรระบำย (Crutch) เกิดขึ้นขณะมีควำมเครี ยดหรื อไม่สบำยใจ
5. ควำมอยำก (Craving) เพรำะสำรนิ โคติ นพบในใบยำสู บนั้นสำมำรถทำให้เกิ ดผล
เช่นเดียวกับยำเสพติด
6. กำรมีบุหรี่ จำหน่ำยโดยทัว่ ไปและกำรโฆษณำทำงสื่ อมวลชนต่ำง ๆ เนื่องจำกมีควำม
สะดวก ในกำรหำซื้ อบุหรี่
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2.4 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิไลวรรณ วิระยะไชโย และอภิ รดี แซ่ ลิ้ม (2548: 207) ได้ศึกษำวิจยั เรื่ อง ทัศนคติต่อ
กำร สู บ บุ ห รี่ และสุ ข ภำพของบุ ค คลำกร นัก ศึ ก ษำแพทย์แ ละผู ้ ป่ วยนอก และญำติ ข องคณะ
แพทยศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ โดยเก็บข้อมูลจำกบุคลำกร จำนวน 1,417 รำย ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กลุ่ม กำรศึกษำทุกกลุ่ม มีทศั นคติในเรื่ องของพิษภัยจำกกำรสู บบุหรี่ คล้ำยคลึ งกัน
คือ ร้ อยละ 99 เห็ นว่ำ กำรสู บบุหรี่ ไม่เป็ นผลดี ต่อสุ ขภำพ และต่อคนรอบข้ำง มำกกว่ำร้ อยละ 70
เห็นว่ำสังคมมีค่ำนิยมที่ดีวำ่ ผูใ้ หญ่ไม่ควรสู บบุหรี่ ผูช้ ำยสู บบุหรี่ ไม่จดั เป็ นพฤติกรรมปกติ ผูห้ ญิงสู บ
บุหรี่ เป็ นพฤติกรรมไม่เหมำะสม วัยรุ่ นที่สูบบุหรี่ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง และไม่น่ำ
เลียนแบบ บุคลำกรและนักศึกษำยังมีผูส้ ู บบุหรี่ กล่ำวคือบุคลำกรร้อยละ 3.1 กลุ่มนักศึกษำร้อยละ
0.8 ซึ่งร้อยละ 66 ของผูส้ ู บบุหรี่ ในทุกกลุ่มเริ่ มสู บจำกกำรอยำกลองและร้อยละ 61 เริ่ มสู บจำกเพื่อน
ชักนำ โดยร้อยละ 66 มี ควำมคิดจะเลิกบุหรี่ และร้อยละ 75 มีควำมต้องกำรข้อมูลเรื่ องวิธีกำรเลิ ก
ด้วยตนเองสู งสุ ด ส่ วนผูท้ ี่ไม่คิดเลิกสู บบุหรี่ ส่วนใหญ่เนื่องจำกสภำพแวดล้อมมีผสู ้ ู บบุหรี่ มำก
สุ ขุมำลย์ ประสมศักดิ์ (2552: 1-6) ศึกษำปั จจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับกำรสู บบุหรี่ และ
พฤติ กรรมกำรเลิ ก บุหรี่ ของนักศึก ษำมหำวิทยำลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร กลุ่ ม ตัวอย่ำ ง
จำนวน 200 คน พบว่ำนักศึกษำส่ วนใหญ่ศึกษำอยูช่ ้ นั ปี ที่ 2 ร้อยละ 33.2 ในคณะบริ หำรธุ รกิ จ อำยุ
เฉลี่ ย 21.3 ปี บุ ค คลในครอบครั วของนัก ศึ ก ษำที่ สู บบุ หรี่ คื อ บิ ดำและพี่ ชำย ปั จจัย ด้ำนควำมรู ้
ทัศนคติ และควำมเชื่ อเกี่ยวกับกำรสู บบุหรี่ น้ นั คะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ปำนกลำงคือ 6.12 ระดับ
ทัศนคติต่อกำรสู บบุหรี่ ในภำพรวมส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกำรสู บบุหรี่ พฤติกรรมกำรสู บบุหรี่ ของ
นักศึ กษำ ส่ วนใหญ่จะเริ่ ม สู บบุ หรี่ ระหว่ำงอำยุ 16-18 ปี ด้วยสำเหตุจำกกำรอยำกลองโดยเพื่อน
ชักชวน และเคยตั้งใจเลิกสู บบุหรี่ แต่เลิกไม่สำเร็ จ
ปริ ศนำ คำเงิน (2553: 5-6) กำรวิจยั เรื่ องควำมคิดเห็ นต่อปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อกำรสู บ
บุหรี่ ของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยวมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่
กลุ่มตัวอย่ำงคือนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีพฤติกรรมกำรสู บบุหรี่ 100 คน ผลกำรวิจยั พบว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงมีอำยุโดยเฉลี่ย 19 ปี โดยเห็นว่ำปั จจัยจูงใจภำยในคือกำรอยำกรู ้อยำกเห็น และอยำกลองสู บ
เองอยูใ่ นระดับปำนกลำง ด้ำนเจตคติ กลุ่มตัวอย่ำงมีเจตคติที่ดีต่อกำรไม่สูบบุหรี่ คือเห็นว่ำกำรสู บ
บุ หรี่ ไ ม่ ช่วยให้เกิ ดควำมมัน่ ใจ กำรเป็ นที่ สนใจของเพศตรงข้ำมควำมเป็ นผูน้ ำหรื อกำรเป็ นคน
ทันสมัยก็ไม่จำเป็ นต้องพึ่งพำบุหรี่ ปัจจัยจูงใจภำยนอกที่มีอิทธิ พลต่อกำรสู บบุหรี่ เห็นว่ำอยูใ่ น
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ระดับปำนกลำง คื อ กลุ่ มเพื่อนที่ ยงั ไม่เลิ กสู บบุ หรี่ เมื่ อมี กำรสังสรรค์กบั เพื่อนๆจึงต้องสู บบุหรี่
เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน

