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Abstract
The objective of this research is to compare the average scores of health literacy in smoking and
drug prevention among Muslim youth in the three southern border provinces before and after
participating in using Islamic principles. The program was developed by integrating Islamic
principles into the concept of health literacy promotion based on the V-Shape model which
consists of 6 elements: access, understanding, response and questioning, decision-making,
behavioral adjustment and communicable. The sample consisted of 100 male Muslim junior high
school students selected by purposive sampling. Research instruments consisted of the health
literacy on smoking and substance abuse prevention assessment. Reliability of questionnaire was
tested using Cronbach’s alpha coefficient, yielding a value of 0.87. Data were analyzed using
dependent t-test. The study found that overall mean scores of the health literacy on smoking and
substance abuse prevention of the majorities after participated in the program (M=80.49, SD =
1.54) were increased than before (M=107.40, SD =1.10) and statistically significant (P<0.05)
Suggestions for policy implications are Smoking and Substance Abuse Prevention Program by
Using Islamic Principles helps to promote health literacy on smoking and substance abuse
prevention among Muslim youth. The program should be applied as a further protection tool
against new smokers among Muslim youth in other schools both private and public to increase
smoking and substance protection skills among the youth effectively and lead to measurement of
preventing the increase of new smokers and substance abuse among youth.
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บทคัดย(อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และ
สารเสพติดในเยาวชนมุสลิมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตL กRอนและหลังการเขLารRวมโปรแกรมปNองกันการสูบบุหรี่
และสารเสพติดโดยใชLหลักการอิสลาม โปรแกรมพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการหลักการศาสนาอิสลามสูRแนวคิด
การสR งเสริม ความรอบรูLดL านสุ ข ภาพตามแบบจำลอง V-Shape 6 องค) ป ระกอบ ไดL แ กR การเขL าถึ ง การเขL าใจ
การตอบโตLซักถาม การตัดสินใจ การปรับพฤติกรรม และการบอกตRอ กลุRมตัวอยRางเป_นนักเรียนมุสลิมเพศชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 2 จำนวน 100 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง วัดผลดLวยแบบประเมินความรอบรูLดLาน
สุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด มีคRาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทRากับ 0.87
วิเคราะห)ขLอมูลโดยใชL t-test ผลการวิจัยพบวRา คะแนนเฉลี่ยความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่
และสารเสพติดโดยรวมของกลุRมตัวอยRางหลังเขLารRวมโปรแกรม (Mean =107.40 , SD =1.10 ) สูงกวRากRอนการเขLา
รRวมโปรแกรม (Mean =80.49 , SD = 1.54 ) อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โปรแกรมนี้ สามารถนำไป
ขยายผลตRอในโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมทักษะการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดใน
เยาวชนมุสลิมไดLอยRางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูRมาตรการปNองกันการเพิ่มจำนวนนักสูบบุหรี่และสารเสพติดหนLา
ใหมRในเยาวชนไดL
คำสำคัญ: ความรอบรูLดLานสุขภาพ การปNองกันการสูบบุหรี่และยาเสพติด หลักการอิสลาม
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ที่มาและความสําคัญของป8ญหาวิจัย
ปzญหาพิษภัยจากบุหรี่และยาเสพติดนับเป_นปzญหาที่สำคัญของประเทศชาติ ซึ่งประเทศไทยมีมาตรการและ
นโยบายในการปNองกันการเกิดนักสูบหรือนักเสพรายใหมR ลดความชุกการเสพยาสูบของประชาชน การพัฒนา
องค)ความรูL และการสรLางเครือขRายเพื่อการบริการเลิกบุหรี่ดLวยกลวิธีการตRาง ๆ ในขณะเดียวกันบริษัทบุหรี่ก็มี
การพัฒนารูปแบบของบุหรี่ใหLมีความแปลกใหมR ทำใหLแนวโนLมของบุคคลที่เริ่มสูบบุหรี่และเสพยาเสพติดยังคงมี
จำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผลการสำรวจพบวRา ภาคใตLมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงที่สุด รองลงมาเป_นภาคอีสาน กลาง เหนือ
เทRากับรLอยละ 48.5, 39.5, 39.5, 23.34 ตามลำดับ (National Statistics Office, 2019) โดยในปa 2559 พบวRา
อัตราการสูบบุหรี่ในประชากร ของจังหวัดสตูล ปzตตานี ยะลา และนราธิวาส อยูRระหวRางรLอยละ 47-53 ซึ่งมีอัตรา
การสู บ บุ ห รี่ สู ง กวR า คR า เฉลี่ ย ของภาคใตL คื อ รL อ ยละ 44 (Ramabut, 2016) นอกจากนี้ ยั ง พบวR า สถานการณ)
การสู บ บุ ห รี่ ข องชาวไทยมุ ส ลิ ม ปa พ .ศ. 2557 มี อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ม ากกวR า ชายชาวไทยพุ ท ธประมาณ 2 เทR า
ซึ่งมากกวRาครึ่งเป_นกลุRมผูLนำศาสนา โดยมักมีการสูบบุหรี่กันอยRางแพรRหลายและพบเห็นไดLทั่วไปตามมัสยิด เมื่อมี
การละหมาดวันศุกร)หรืองานเฉลิมฉลองตRาง ๆ (Thepkhamram, 2014)
ในขณะที่ ผ ลการสำรวจพฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชนทั่ ว ประเทศ พบวR า เยาวชนในชR ว งอายุ 13-18 ปa
มี พ ฤติ กรรมเสี่ ยงตR อ การสู บ บุ ห รี่และสารเสพติ ด มากที่ สุด (Office of the Narcotics Control Board, 2015)
ทั้ งนี้ พ บวR า สั ด สR วนของผูL เขL ารับ การบำบั ด รายใหมR ม ากกวR าผูL เขL าบำบั ด รายเกR า อยูR ที่ รLอ ยละ 77-80 อายุ ที่ ใชL
ยาเสพติดครั้งแรกของผูLเขLาบำบัดมากกวRารLอยละ 50 จะมีอายุระหวRาง 15-19 ปa และอีกกลุRมที่มีแนวโนLมเพิ่มขึ้น
อยRางตRอเนื่องในทุกพื้นที่ คือกลุRมที่มีอายุนLอยกวRา 15 ปa โดยพบวRากลุRมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตLนและ
ระดั บ ประถมศึ ก ษา มี แ นวโนL ม เพิ่ ม ขึ้ น มากกวR า กลุR ม วั ย ผูL ใหญR ห รื อ วั ย ทำงาน (National Force Center for
Combating Drugs, 2014) และจากขLอมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปa ขึ้นไป
ในปa พ.ศ. 2560 พบวRา เยาวชนระดับการศึกษามัธยมปลายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด รองลงมาเป_นระดับชั้น
มัธยมตLน รLอยละ 22.0 และ 21.5 ตามลำดับ และพบวRาเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เป_นครั้งแรกเมื่อเทียบในแตRละกลุRมวัย
คือกลุRมเยาวชนอายุเฉลี่ย 16.2 ปa (National Statistics Office, 2019)
การสูบบุหรี่และสารเสพติดของเยาวชนยังนำไปสูRปzญหาสุขภาพตRาง ๆ ตามมา และมีผลโดยตรงตRอสุขภาพ
ทั้งตัวผูLสูบบุหรี่เอง และคนรอบขLางที่ไดLรับควันบุหรี่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันเป_นผลเนื่องมาจากควันจาก
การสูบบุหรี่ เพราะในควันบุหรี่มีสารพิษที่เป_นอันตรายตRอรRางกายอยูRเป_นจำนวนมาก ถLารับสารพิษจากควันบุหรี่
อยRางตRอเนื่อง โดยผลกระทบในระยะสั้น ไดLแกR เกิดกลิ่นที่นRารังเกียจตามรRางกายและเสื้อผLา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
และมีกลิ่นปาก แสบตา น้ำตาไหล หัวใจเตLนเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น มีกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น สRวน
ปz ญ หาสุ ข ภาพระยะยาว ไดL แ กR โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในสR วนตR าง ๆ ของรRางกาย โรคเสL น เลื อ ดหั วใจตี บ
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดสRวนอื่น ๆ ตีบตัน หลอดเลือดใหญRทรวงอกและชRองทLอง
โป•งพอง โรคถุงลมโป•งพอง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ทำใหLสมรรถภาพทางเพศเสื่อม เกิดอาการเสLนเลือดที่ไป
เลี้ยงแขนและขาตีบตัน อาจตLองตัดแขนหรือขาทิ้ง (Division of Health Education, 2015)
ปzจจัยสRวนใหญRที่มีอิทธิพลตRอการสูบบุหรี่และเสพสารเสพติดของเยาวชนมากที่สุด คือ มีเพื่อนหรือคนใน
ครอบครัวสูบบุหรี่ อยากรูLอยากลอง รวมถึงการถูกใชLใหLไปซื้อบุหรี่ การขาดความรูLความเขLาใจในพิษภัยของบุหรี่
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และสารเสพติ ด การเลี ย นแบบจากสื่ อ ภาพยนตร)ตR าง ๆ ที่ ท ำใหL เด็ ก และเยาวชนถู ก ชั ก จู งไดL งRายจากกลยุ ท ธ)
การโฆษณาของบริษัทบุหรี่ รวมถึงบริบทและสภาพสังคมเยาวชนมุสลิมปzจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยRางรวดเร็ว
ทำใหLเยาวชนถูกยั่วยุจากสิ่งไมRดีตRาง ๆ ไดLงRายขึ้นผRานอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน)ตRาง ๆ หรือกลุRมเพื่อน ภาวะ
ความอยากรูL อยากทดลอง ก็ยังมีอิทธิพลและทLาทายความเป_นเยาวชนอยูRตลอดเวลา นอกจากนี้ยังพบวRาสาเหตุ
ของการใชLบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนมุสลิมเกิดจากการที่เยาวชนไมRไดLรับการอบรมและกวดขันจาก พRอ แมR
ครู และสังคม ซึ่งเป_นผูLรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเยาวชนใหLดีในเรื่องของหลักศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักจริยธรรม
ในศาสนาอิสลาม สRงผลใหLเยาวชนไมRสามารถจะปฏิบัติตนไดLอยRางถูกตLองตามหนLาที่ความรับผิดชอบ มีปzญหาใน
การปรับตัวและหาทางออกที่ผิด ๆ เกิดปzญหาสังคมตามมา เชRน การสูบบุหรี่ หรือการสูบใบจาก ซึ่งเป_นจุดเริ่มตLนที่
นำเยาวชนมุสลิมไปสูRพฤติกรรมการใชLสารเสพติดตRอไป (Haura et al., 2016)
ในขณะที่หลักการศาสนาอิสลามไดLมีบทบัญญัติชัดเจนวRาบุหรี่และสารเสพติดเป_นสิ่งตLองหLาม หรือหะรอม
ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีไดLออกคำวินิจฉัยทางศาสนา (ฟzตวา) ที่ 02/2549 เรื่อง บุหรี่และสารเสพติด โดยระบุวRา
หลักการศาสนาอิสลามประการหนึ่งคือ “ไมRอนุญาตใหLมุสลิมรับประทาน หรือดื่ม และเสพสิ่งใด ๆ ที่จะทำใหL
เสียชีวิตโดยเร็วหรือชLาก็ตาม” รวมถึงยาพิษทุกชนิด และสิ่งที่ใหLโทษ หรือสิ่งที่จะทำใหLเกิดความเดือดรLอนตRอ
ตนเองและผูLอื่น ซึ่งบุหรี่และสารเสพติด คือสิ่งที่ใหLโทษหรือที่จะทำใหLเกิดความเดือดรLอนตRอตนเองและผูLอื่น โดย
อาศัยหลักฐานจากพระมหาคัมภีร)อัลกุรอานที่วRา “และทRานทั้งหลายอยRาทำลายชีวิตตนเอง เพราะอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
ทรงปราณีพวกทRาน” (ซูเราะฮฺอัน-นิซาอฺ อายะห)ที่ 29) ประกอบกับหลักฐานจากอัลหะดิษ (วัจนะของศาสดา) ที่วRา
“จะตLองไมRทำความเสียหายตRอตนเองและผูLอื่น” ดังนั้น จากหลักการดังกลRาวจึงถือวRาการสูบบุหรี่และสารเสพติด
เป_นสิ่งตLองหLาม เพราะเป_นที่ปรากฏแนRชัดวRาการสูบบุหรี่และเสพสารเสพติดเป_นอันตรายตRอผูLสูบและบุคคลใกลLชิด
(Siam Commercial Foundation, 2015) และเป_นสิ่งที่ผิดหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นการใหLเยาวชนมุสลิมรับรูLถึง
โทษและพิษภัยของบุหรี่และสารเสพติด และหลักการอิสลามที่เกี่ยวขLองกับบุหรี่และสารเสพติดถือเป_นสิ่งที่จำเป_น
เพื่อใหLเยาวชนมุสลิมมีความรูL ตระหนักถึงหลักการอิสลามที่บัญญัติไวL มีความความรอบรูLเทRาทันพิษภัยบุหรี่และ
สารเสพติด และเป_นการปNองการการเกิดนักสูบหนLาใหมRอีกดLวย
Jarong (2016, as cited in HieYong et al., 2015) ไดLศึกษาเรื่องการรับรูLบทบาทของศาสนาในคนสูบ
บุหรี่วัยผูLใหญRและความสัมพันธ)ของผูLนำทางศาสนากับการสูบบุหรี่ในการเลิกบุหรี่ ในประเทศมาเลเซีย พบวRา กลุRม
ตัวอยRางมีความเห็นวRา ศาสนาไมRเห็นดLวยกับการสูบบุหรี่และเชื่อวRาศาสนาสRงเสริมใหLมีการเลิกบุหรี่ และสRงเสริมใหL
นำปzจจัยดLานศาสนามาใชLในการสRงเสริมการเลิกบุหรี่ ซึ่งการศึกษายังชี้ใหLเห็นอีกวRาทั้งศาสนาและผูLนำทางศาสนา
จะเป_นสิ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการเลิกบุหรี่ แตRตLองมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ สRวน Division of
Health Education. (2020) ไดLพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสรLางความรอบรูLดLานสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหRงชาติอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูLใหLเด็กและเยาวชนใหLมีทักษะที่เอื้อตRอการพัฒนาความรอบรูLดLานสุขภาพ
ตามกลวิธีของงานสุขศึกษา สRวน Phetkong and Banchonhattakit (2020) ศึกษาโปรแกรมสRงเสริมความรอบรูL
ดLานสุขภาพรRวมกับการใชLสื่อสังคมออนไลน) เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายปNองกันโรค
อLวน ผRานกิจกรรม การบรรยายใหLความรูLประกอบสื่อการสอนและการสาธิตการประยุกต)ใชLงานแอพพลิเคชั่นใน
สมาร)ทโฟนเพื่อคำนวณพลังงานและ การเลRนเกม การแสดงบทบาทสมมุติ ผRานกิจกรรมกลุRมและการอภิปราย
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
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รวมถึงการ ใชLงานแอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน) ไดLแกR กลุRม Line และกลุRม Facebook เพื่อการติดตRอสื่อสาร
Sookpool et al. (2020) ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาความรอบรูLดLานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
กลุRมวัยทำงาน โดยมีกิจกรรมในรูปแบบ การฝกประเมินและวิเคราะห)หาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง การ
ใหLความรูL การอภิปรายกลุRม การสาธิตและสาธิตยLอนกลับ การฝกบันทึกพฤติกรรม การใชLตัวแบบ การทำสัญญาใจ
และการเยี่ยมบLาน สRวนการศึกษาของ Arahang (2017) ศึกษาผลของโปรแกรมสRงเสริมความรอบรูLดLานสุขภาพใน
การปNองกันโรคความดันโลหิตสูง ที่พัฒนาจากแนวคิดความรอบรูLดLานสุขภาพของนัทบีม (Nutbeam, 2008) โดย
ใชLการเรียนรูLแบบมีสRวนรRวมผRานสื่อรูปแบบตRางๆ รRวมกับการใชLแอพพลิเคชั่นไลน)
จะเห็นไดLวRาโปรแกรมการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนสRวนใหญRเป_นการรณรงค)ลด ละ เลิก
บุหรี่และสารเสพติดแบบทั่ว ๆ ไป ที่ไมRครอบคลุมในรายละเอียดดLานการรับรูL ความเชื่อ วิถีชีวิต และไมRลงลึกใน
บริบทของเยาวชนมุสลิม อีกทั้งยังไมRพบงานวิจัยเชิงทดลองที่สRงเสริมทักษะการปNองกันการเกิดนักสูบหนLาใหมRที่ใชL
หลักการศาสนาอิสลามและมีความเฉพาะเจาะจงกับกลุRมเยาวชนมุสลิม ดังนั้นผูLวิจัยจึงไดLพัฒนาโปรแกรมปNองกัน
การสู บ บุ ห รี่ แ ละสารเสพติ ด ในเยาวชนมุ ส ลิ ม ที่ มี ค วามสอดคลL อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนใตL
โดยบูรณาการหลักการศาสนาอิสลามในกระบวนการสRงเสริมความรอบรูLดLานสุขภาพตามแบบจำลอง V-Shape
(Pengchan, 2017) ซึ่ ง มี 6 องค) ป ระกอบ คื อ การเขL า ถึ ง การเขL า ใจ การตอบโตL ซั ก ถามและแลกเปลี่ ย น
การตัดสินใจ การเปลี่ยนพฤติกรรม และการบอกตRอ ทั้งนี้โปรแกรมปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดที่พัฒนาขึ้น
นี้ จะมุRงเนLนใหLเยาวชนมีความสามารถและทักษะในการเขLาถึงขLอมูลความรูLความเขLาใจเกี่ยวกับการปNองกันและ
ลดความเสี่ยงตRอการสูบบุ หรี่และเสพสารเสพติด โดยใชLหลักการศาสนาเขLามามีสRวนเกี่ยวขLองกับการดำเนิ น
กิ จกรรม อั น จะนำไปสูR การวิเคราะห) ป ระเมิ น การปฏิ บั ติและจัดการตนเองรวมทั้ งสามารถชี้ แนะเรื่องสุ ขภาพ
สR ว นบุ ค คลและสั ง คมเพื่ อ ปN อ งกั น พิ ษ ภั ย จากการสู บ บุ ห รี่ แ ละเสพสารเสพติ ด ซึ่ ง จะชR ว ยสR ง เสริ ม ใหL เยาวชน
มีความรอบรูL มีทักษะในการปNองกันตนเองใหLรอดพLนจากพิษภัยของบุหรี่และสารเสพติด และปNองกันนักสูบหนLา
ใหมRอยRางมีประสิทธิภาพ และอยูRในครรลองของศาสนา
วัตถุประสงค@การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชน
มุสลิมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตL กRอนและหลังการเขLารRวมโปรแกรมปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดโดยใชL
หลักการอิสลาม
สมมติฐานวิจัย
คะแนนเฉลี่ยความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดหลังไดLรับโปรแกรมสูงกวRา
กRอนไดLรับโปรแกรม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขHอง
การพั ฒ นาโปรแกรมปN องกันการสูบบุ หรี่และสารเสพติดโดยใชLหลักการอิสลามครั้งนี้ ผูLวิจัยไดLทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวขLอง โดยหลักการศาสนาอิสลามไดLมีบทบัญญัติชัดเจนวRา บุหรี่และ
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
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สารเสพติ ด เป_ น สิ่ ง ตL อ งหL า ม หรื อ หะรอม ตามที่ ส ำนั ก จุ ฬ าราชมนตรี ไดL อ อกคำวิ นิ จ ฉั ย ทางศาสนา (ฟz ต วา)
ที่ 02/2549 ระบุวRา “ไมRอนุญาตใหLมุสลิมรับประทานหรือดื่ม และเสพสิ่งใด ๆ ที่จะทำใหLเสียชีวิตโดยเร็วหรือชLาก็
ตาม” รวมถึงยาพิษทุกชนิด และสิ่งที่ใหLโทษ หรือสิ่งที่จะทำใหLเกิดความเดือดรLอนตRอตนเองและผูLอื่น ซึ่งบุหรี่และ
สารเสพติด คือสิ่งที่ ใหLโทษหรือที่ จะทำใหLเกิดความเดือดรLอนตRอตนเองและผูLอื่น นำไปสูRการพั ฒ นาโปรแกรม
จากแนวคิดทฤษฎีความรอบรูLดLานสุขภาพของ Nutbeam (2000) ที่ไดLมีการเสนอกรอบแนวคิด ของความรอบรูL
ดLานสุขภาพ โดยเสนอองค)ประกอบหลักของความรอบรูLดLานสุขภาพ ประกอบดLวยองค)ประกอบ 6 ดLาน ไดLแกR
การเขLาถึงขLอมูล ความรูLความเขLาใจ การสื่อสาร การตัดสินใจ การจัดการตนเอง และการรูLเทRาทันสื่อ ซึ่งเป_น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลเพื่อใหLเกิดการเรียนรูL ซึ่งมีความสำคัญกับทุกกลุRมวัยโดยเฉพาะวัยเรียนที่
ควรไดLรับการพัฒนาความรอบรูLดLานสุขภาพ เพื่อนำไปสูRการมีทักษะหรือพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตLองในขั้นพื้นฐาน
ที่เด็กและเยาวชนควรปฏิบัติเพื่อใหLหRางไกลโรคหรือการเจ็บป•วย ดังนั้นเพื่อยกระดับความรอบรูLดLานสุขภาพของ
เด็กและเยาวชน ตLองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูLในรูปแบบตRาง ๆ ตามกลวิธีของงานสุขศึกษา (Nutbeam,
2008) และเพื่อใหLเกิดผลลัพธ)ในการยกระดับความรอบรูLดLานสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยผูLวิจัยไดLประยุกต)ใชL
รRวมกับแนวคิดการสRงเสริมความรอบรูLดLานสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Division of Health
Education, 2019) เพื่อประเมินความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดทั้ง 6 ดLาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเขHาถึงขHอมูลบริการดHานสุขภาพและหลักการศาสนา
เป_นความสามารถในการเลือกแหลRงขLอมูลสุขภาพดLวยตนเองเพื่อปNองกันการสูบบุหรี่ และสารเสพติดสำหรับ
เยาวชนมุสลิม รูLวิธีในการคLนหาขLอมูลและการใชLอุปกรณ)สืบคLนขLอมูล และการเขLาถึงการบริการดLานสุขภาพและ
เขLาถึงแหลRงความรูLทางดLานศาสนานำไปสูRการปNองกันตนเองใหLหRางไกลจากบุหรี่และสารเสพติดไดL โดยยึดหลักการ
ศาสนาที่วRา: พวกทRานจะไมRหลงทางตลอดไปตราบใดที่พวกทRานทั้งหลายไดLยึดมั่นในทั้งสองประการนี้ นั้นคือคัมภีร)
ของอัลลอฮ และสุนนะฮของศาสนทูตแหRงอัลลอฮฺ (มุสลิม: 3338)
ความรูHความเขHาใจทางสุขภาพและหลักการศาสนา
เป_นการรับรูLและการจดจำประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตัวเพื่อปNองกันตนเองใหLหRางไกลจากสูบบุหรี่และ
สารเสพติดและหลักการศาสนาอิสลามที่เกี่ยวขLองกับบุหรี่และสารเสพติดที่เพียงพอตRอการปฏิบัติ โดยเนLนการใหL
ขLอมูล สรLางการรับรูL ความเขLาใจ และยอมรับในหลักการศาสนาที่เกี่ยวขLองกับบุหรี่และสารเสพติด โทษของ
การสูบบุหรี่และสารเสพติด โดยยึดหลักการศาสนาที่วRา: การแสวงหาความรูLเป_นหนLาที่บังคับมุสลิมทุกคน (ทั้งชาย
และหญิง) (อิบนุมาญะฮฺ, 224)
การโตHตอบ ซักถาม และแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความรูH ความเขHาใจ
เป_นความสามารถดLานการสื่อสาร เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ โดยการพูด อRาน เขียนขLอมูลเกี่ยวกับบุหรี่และ
สารเสพติ ด และหลั กการศาสนาที่ เกี่ ยวขL อง สามารถตอบคำถามหรือ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การปN องกั น
การสูบบุหรี่และสารเสพติด สามารถเลือกรูปแบบ ชRอง และความถี่ในการสื่อสาร เพื่อใหLผูLอื่นสามารถเขLาใจในสิ่งที่
เราตLองการสื่อสาร โดยยึดหลักการศาสนาที่วRา “และจงตักเตือนเถิด เพราะแทLจริงการตักเตือนนั้นใหLคุณประโยชน)
แกRปวงผูLศรัทธา” (ความหมายจากซูเราะฮฺอัล-ซารียาต: 55)
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การปรับพฤติกรรมเปRนความสามารถในการเลือกที่จะปฏิเสธ
หรือบอกวิธีการหลีกเลี่ยงเลี่ยง เมื่อถูกชักชวนจากเพื่ อนหรือผูLใกลLชิด ใหL ปฏิบัติในสิ่งที่ ไมRดีอาจนำไปสูR
การเขLาใกลLการสูบบุหรี่และสารเสพติด โดยยึดหลักการศาสนาที่วRา “อยRาทำรLายตนเอง และอยRาทำรLายผูLอื่น”
(บันทึกโดยอะหฺมัด: 1/ 313 )
การตัดสินใจและการรูHเท(าทันสื่อสารสนเทศ
เป_นความสามารถในการกำหนดทางเลือกวิธีปฏิบัติที่ถูกตLองเพื่อใหLมีสุขภาพที่ดีปNองกันตนเองใหLหRางไกล
จากการสู บ บุ ห รี่ แ ละสารเสพติ ด โดยใชL ห ลั ก การศาสนา และมี ค วามสามารถในการตรวจสอบความถู ก ตL อ ง
ความนRาเชื่อถือของขLอมูล โดยยึดหลักการศาสนาที่วRา “พวกเจLานั้นเป_นประชาชาติอันประเสริฐสุด ที่ถูกใหLกำเนิด
ขึ้นมาเพื่อมนุษยชาติ ดLวยการที่พวกเจLาสั่งเสียในความดี หักหLามยับยั้งจากความชั่วและดLวยการที่พวกเจLาศรัทธา
ตRออัลลอฮฺ” (ความหมายจากซูเราะฮฺอาลีอิมรอน: 110)
การบอกต(อและการสะทHอนคิดขHอมูลสุขภาพและหลักการศาสนา
เป_นความสามารถในการนำเสนอหรือการสะทLอนคิดของตนเองเพื่อนำไปบอกตRอหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูLดLวย
วิธีการตRาง ๆ ทั้งการพูดเชิญชวน การตักเตือน เพื่อใหLผูLอื่นเขLาใจและรับรูLถึงการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด
โดยยึดหลักจากอัลกุรอRานที่วRา “และพวกจงชRวยเหลือกันในสิ่งที่เป_นคุณ ธรรม และความยำเกรง และจงอยRา
ชRวยเหลือกันในสิ่งที่เป_นบาปและเป_นศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แทLจริงอัลลอฮฺ เป_นผูLทรงหนักหนRวงใน
การลงโทษ” (อัล-มาอิดะฮฺ: 2)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมป'องกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดโดยใช>
หลักการศาสนาอิสลาม
1. ให>ความรู> เรื่อง การรู+เท-าทันพิษภัยบุหรี่และสาร
เสพติด และหลักศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
และสารเสพติด
2. แจกคูGมือความรอบรู+ด+านสุขภาพด+านปEองกันการ
สูบบุหรี่และสารเสพติดโดยใช+หลักการอิสลาม
3. การทำกิจกรรมกลุGมเสริมทักษะ 6 ด>านเพื่อ
ป'องกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด ในรูปแบบ
การเล-นเกมสI ดูวิดีทัศนI ตอบคำถาม การสืบค+นข+อมูล
การระดมสมอง แสดงบทบาทสมมติ นำเสนอ
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ความรอบรู)ด)านสุขภาพ
ด)านการป4องกันการสูบบุหรีแ่ ละสารเสพ
ติด
1 การเข+าถึงข+อมูลและบริการด+านสุขภาพ
2 ด+านความรู+และความเข+าใจทางสุขภาพ
และหลักการศาสนาอิสลาม
3 การโต+ตอบ ซักถาม และแลกเปลี่ยน
4 การตัดสินใจและการรู+เท-าทันสื่อสาร
สนเทศ
5 การปรับพฤติกรรม
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป_นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบวัดกลุRมเดียวและทดสอบ
กR อ นและหลั ง การทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (Polit & Beck, 2012) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
คะแนนเฉลี่ยความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนมุสลิมพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใตL กRอนและหลังการเขLารRวมโปรแกรมปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดโดยใชLหลักการอิสลาม
ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง
ประชากร คือ นักเรียนมุสลิมชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 2 เพศชาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใตL จำนวนทั้งสิ้น 148 โรงเรียน ไดLแกR ปzตตานี 67 โรงเรียน นราธิวาส 40 โรงเรียน ยะลา 41
โรงเรียน
กลุR ม ตั วอยR าง คื อ นั กเรียนระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ กษาปa ที่ 2 เพศชาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
โดยกำหนดขนาดของกลุRมตัวอยRางโดยการคำนวณจากคRามัธยฐานและสRวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดLจากการศึกษา
นำรRอง (Mean =99.06, SD=15.98) โดยคาดวRาหลังการใหLโปรแกรมไปแลLวคะแนนจะเพิ่มขึ้นถึงระดับดีเทRากับ
105 คะแนน (คิ ด เป_ น รL อ ยละ 70 ของคะแนนรวม) กำหนดการทดสอบแบบทางเดี ย ว (one-sided) ดL ว ย
ความคลาดเคลื่ อนชนิ ดที่ (significance) 0.05 และอำนาจการทดสอบ (Power of test) 0.80 ไดL ขนาดกลุR ม
ตัวอยRางที่ตLองการ 90 ราย และเพิ่มอีก 10 รายเพื่อปNองกันการสูญหาย ไดLจำนวนกลุRมตัวอยRางทั้งหมด 100 คน
คัดเลือกกลุRมตัวอยRางจังหวัดละ 1 โรงเรียนโดยวิธีสุRม (Random Sampling) และสุRมเลือกกลุRมตัวอยRางใน
แตRละโรงเรียนโดยวิธีจับฉลากหLองเรียน โรงเรียนละ 2-3 หLองเพื่อใหLไดLนักเรียนชายจำนวนประมาณ 30-35 คน/
โรงเรียน รวมกลุRมตัวอยRางทั้งสิ้น 90-100 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ)การเขLารRวมการวิจัย คือ คือ ไมRมีประวัติ
เกี่ยวกับการสูบบุรี่หรือสารเสพติดหรือเคยทดลองสูบบุรี่หรือสารเสพติด มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ) สามารถสื่อสาร
ไดL ไมRมีปzญหาเกี่ยวกับสายตาและการไดLยิน มีความสมัครใจ และยินดีใหLความรRวมมือวิจัย ไดLรับความยินยอมจาก
ผูLปกครองหรือครูประจำชั้น สRวนเกณฑ)การออกจากการวิจัย คือ กลุRมตัวอยRางเป_นผูLที่สูบบุหรี่อยูRแลLวหรือมี อาการ
เจ็บป•วยที่ไมRสามารถรRวมกิจกรรมไดL การยLายโรงเรียน หรือปฏิเสธการเขLารRวมการวิจัยภายหลังจากเขLารRวมการวิจัย
ไปแลLว
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชLในการวิจัยประกอบดLวย 2 สRวน ดังนี้
1. โปรแกรมปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด โดยใชLหลักการศาสนาอิสลามบูรณาการเขLาไปในกิจกรรม
เสริ ม ทั ก ษะในดL า นตR า ง ๆ เพื่ อ สR งเสริ ม ความรอบรูL ดL า นสุ ข ภาพดL า นการปN อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ แ ละสารเสพติ ด
ตามแบบจำลอง V-Shape (Pengchan, 2017) ในดLานตRาง ๆ ดังนี้ 1) ทักษะการเขLาถึงขLอมูลและบริการดLาน
สุขภาพและหลักการศาสนาอิสลาม (เขLาถึง) 2) ทักษะดLานความรูLและความเขLาใจทางสุขภาพและหลักการศาสนา
อิสลาม (เขLาใจ) 3) ทักษะการโตLตอบซักถามและแลกเปลี่ยน (โตLตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน) 4) ทักษะการตัดสินใจ
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เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตLอง และการรูLเทRาทันสื่อสารสนเทศ (ตัดสินใจ) 5) ทักษะการปรับพฤติกรรม การปฏิเสธ
หรือการหลีกเลี่ยง (ปรับพฤติกรรม) 6) ทั กษะการบอกตRอและการสะทL อนคิด (บอกตRอ) ผRานกิจกรรมตRาง ๆ
ดังตRอไปนี้
การบรรยาย เรื่องการรูLเทRาทันพิษภัยบุหรี่และสารเสพติด หลักศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
และสารเสพติด ไดLแกR อายัติอัลกุรอRาน หะดิษ หลักเกณฑ)ทางศาสนา และบทลงโทษ รวมทั้งแจกคูRมือความรอบรูL
ดLานปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดที่บูรณาการหลักการอิสลาม โดยใชLภาพสไลด)เป_นสื่อการนำเสนอ และสื่อ
อื่น ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเสริมสรLางความรูLความเขLาใจเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลาม การดูแลสุขภาพ
และการรูLเทRาทันพิษภัยของการสูบบุหรี่และสารเสพติด ใชLเวลาในการบรรยาย 2 ชRวง ชRวงละ 45 นาที
การทำกิจกรรมกลุRมเสริมทักษะ เป_นการทำกิจกรรมตRาง ๆ ไดLแกR กิจกรรมรูปแบบการเลRนเกมส)
ดูวิดีทัศน) ตอบคำถาม การทำกลุRมระดมความคิด เพื่อเสริมสรLางทักษะการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด
ที่บูรณาการหลักการศาสนาอิสลามในกิจกรรมเสริมทักษะตRาง ๆ จากนั้นแตRละกลุRมนำเสนอ อภิปรายสรุป ภายใตL
กรอบแนวคิดการสRงเสริมทักษะทั้ง 6 ดLาน โดยใชLเวลาในการทำกิจกรรมเสริมทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง ไดLแกR
1) ทักษะการเขLาถึงขLอมูล เนLนสรLางความสามารถในการเลือกแหลRงขLอมูลดLานสุขภาพดLวย
ตนเอง เพื่อปNองกันการสูบบุหรี่ สารเสพติด และแหลRงขLอมูลเกี่ยวกับหลักการศาสนา เชRน เว็ปไซต)ศาสนา เพจหรือ
ยูทูปของผูLนำศาสนา การปรึกษาผูLรูLดLานศาสนาหรืออาจารย)ที่ปรึกษา เป_นตLน และรูLวิธีในการคLนหาขLอมูลและ
การใชLอุปกรณ)สืบคLนขLอมูล โดยใหLสถานการณ)ที่เกี่ยวขLองกับบุหรี่และสารเสพติดแลLวใหLนักเรียนเลือกแหลRงขLอมูล
ที่เหมาะสมกับสถานการณ)นั้น
2) ทักษะความรูLความเขLาใจ โทษและพิ ษภัยของบุหรี่และยาเสพติด และหลักการศาสนา
อิสลาม เนLนการรับรูLและการจดจำประเด็นสำคัญที่นักเรียนไดLรับจากการฟzงบรรยายในชRวงแรก ผRานการเลRนเกม
จับคูR โดยสามารถยกหลักการศาสนาที่เกี่ยวของกับทักษะนี้ไดL
3) ทั กษะการโตLตอบ ซักถาม และแลกเปลี่ยน เนL น ความสามารถดLานการสื่อสาร โดยใหL
นักเรียนเลือกใชLเทคนิคการสื่อสารผRาน การพูด อRาน เขียน และวาดภาพ พรLอมทั้งกระตุLนใหLนักเรียนไดLตั้งคำถาม
ในสิ่งที่นักเรียนสงสัย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด เลือกบูรณาการ
คำสอนทางศาสนาใหLเหมาะกับทักษะนี้ไดL
4) ทักษะการปรับพฤติกรรม เนLนทักษะการปฏิเสธหรือวิธีการหลีกเลี่ยง เมื่อถูกชักชวนจาก
เพื่ อนหรือผูLใกลLชิดใหLปฏิบัติในสิ่งที่ไมRดีอาจนำไปสูRการเขLาใกลLการสูบบุหรี่และสารเสพติด สามารถวิเคราะห)
เหตุผลไดLวRาสิ่งไหนจะกRอใหLเกิดผลดี หรือผลเสียที่มีตRอสุขภาพรRางกาย ครอบครัว และสังคม โดยใหLสถานการณ)ขึ้น
แลL ว ใหL นั ก เรี ย นออกมาแสดงบทบาทสมมติ เชR น เมื่ อ เพื่ อ นลองใหL สู บ บุ ห รี่ นั ก เรี ย นจะปฏิ บั ติ อ ยR างไร เลื อ ก
บูรณาการคำสอนทางศาสนาใหLเหมาะกับทักษะนี้ไดL
5) ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจและการรูLเทR าทั น สื่ อ สารสนเทศ เนL น การแสดงถึ งความสามารถใน
การเลือกวิธีปฏิบัติที่ถูกตLองสามารถตรวจสอบความถูกตLอง ความนRาเชื่อถือของขLอมูลที่สื่อนำเสนอ โดยใหLนักเรียน
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ดูขRาว หรือโฆษณา การเปรียบเที ยบขLอมูลจากหลายแหลRง การตรวจสอบความถูกตLองของแหลRงขLอมูล หรือ
สอบถามจากผูLเชี่ยวชาญ และการหาขLอมูลเพิ่มเติม พิจารณาขLอดีขLอเสียของขLอมูลเพื่อประเมินความนRาเชื่อถือกRอน
ตัดสินใจเลือกใชL หรือปฏิบัติตาม เลือกบูรณาการคำสอนทางศาสนาใหLเหมาะกับทักษะนี้ไดL
6) ทักษะการบอกตRอและการสะทLอนคิด เนLนการเปªดโอกาสใหLนักเรียนพูดคุย สอบถาม และ
แลกเปลี่ ย นขL อ มู ล ในกลุR ม พรLอ มทั้ งสR งตั วแทนนำเสนอขL อ มู ลสรุป ที่ เกี่ ย วขL อ งกั บ การปN อ งกั น การสู บ บุ ห รี่แ ละ
ยาเสพติด พรLอมทั้งสามารถยกตัวอยRางอัลกรุอRานหรือหะดิษที่เกี่ยวกับกับสารเสพติดประกอบการนำเสนอ
2. เครื่องมือที่ใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูล ประกอบไปดLวย
2.1 แบบสอบถามขLอมูลสRวนบุคคล ประกอบดLวย อายุ ผลการเรียน สถานภาพและความสัมพันธ)
ภายในครอบครัว ประวัติและประสบการณ)ที่เกี่ยวขLองกับบุหรี่และสารเสพติด
2.2 แบบประเมินความรอบรูLดLานสุขภาพเพื่อการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนมุสลิม
ที่สรLางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางการสRงเสริมความรอบรูLดLานสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข (Division of Health Education, 2019) เพื่ อ ประเมิ น ความรอบรูL ดL า นสุ ข ภาพดL า นการปN อ งกั น
การสู บ บุ ห รี่แ ละสารเสพติ ด ทั้ ง 6 ดL าน มี ขL อ คำถามจำนวนทั้ งสิ้ น 30 ขL อ เป_ น ขL อ คำถามความคิ ด เห็ น แบบ 5
ตัวเลือก คือ เห็นดLวยอยRางยิ่ง เห็นดLวย ไมRแนRใจ ไมRเห็นดLวย และไมRเห็นดLวยอยRางยิ่ง แตRละขLอจะมีคะแนนเต็ม 5
คะแนน มีคRาคะแนนตั้งแตR 1 ถึง 5 คะแนนรวมเทRากับ 150 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
โปรแกรมปN องกั น การสูบ บุ ห รี่และสารเสพติ ดโดยใชLห ลักการอิ สลาม ไดL รับ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
โปรแกรมผRานผูLทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทRาน ไดLแกR อาจารย)ที่มีความเชี่ยวชาญดLานการทำกิจกรรมปNองกันบุหรี่และ
ยาเสพติ ด 2 ทR า น และผูL ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญดL า นหลั ก การศาสนา 1 ทR า น ทำการตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหา ความสอดคลLองกับวัตถุประสงค) ความเหมาะสมของภาษา รูปแบบ กิจกรรม และ
ระยะเวลาที่ ใชL ในการดำเนิ น กิ จกรรม โดยผูL วิจัยไดL ด ำเนิ น การปรับ ปรุงแกL ไขโปรแกรมตามขL อ เสนอแนะของ
ผูLทรงคุณวุฒิ เพื่อใหLโปรแกรมมีความสมบูรณ)และความเหมาะสมกับกลุRมตัวอยRาง สRวนแบบสอบถามขLอมูลสRวน
บุคคล และแบบประเมินความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด ผRานการตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหา และมี คRาดั ชนี ความสอดคลL อ งระหวRางขL อคำถามกั บ จุ ดประสงค) เทR ากั บ 1.0 จากนั้ น นำ
เครื่องมือที่ผRานการพิจารณาจากผูLทรงคุณวุฒินั้นมาปรับแกLตามขLอเสนอแนะ แลLวนำไปทดลองใชLกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปaที่ 2 ที่มีคุณลักษณะเหมือนกับกลุRมตัวอยRาง จำนวน 18 ราย แลLวนำขLอมูลมาทำการวิเคราะห)หาคRา
ความเที่ยงของเครื่องมือ (George & Mallery, 2003) ไดLคRาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทRากับ 0.87
การเก็บรวบรวมขHอมูล
1. ทีมผูLวิจัยไดLดำเนินโปรแกรมและเก็บรวบรวมขLอมูลแยกเป_นจังหวัด แตRละจังหวัดมีผูLเขLารRวมวิจัย 30-35
คน ซึ่งผูLวิจัยไดLทำการนัดหมายตามวันที่โรงเรียนสะดวก
2. ผูLวิจัยสรLางสัมพันธภาพกับนักเรียนและอาจารย)ผูLดูแล พรLอมกับแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค) ขอความ
ยินยอมในการเขLารRวมวิจัย และชี้แจงการพิทักษ)สิทธิ์ใหLนักเรียนไดLรับทราบ หลังจากนั้นผูLวิจัยดำเนินการประเมิน
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ความรอบรูLดLานสุขภาพเพื่อการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด กRอนเขLารRวมกิจกรรมตามโปรแกรม โดยใชLเวลา
ประมาณ 10-15 นาที
3. ดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนมุสลิม ในชRวงเชLา เริ่มจาก
การบรรยายเกี่ ย วกั บ การรูLเทR าทั น พิ ษ ภั ย บุ ห รี่แ ละสารเสพติ ด และหลั ก การศาสนาเกี่ ย วกั บ การสู บ บุ ห รี่แ ละ
สารเสพติด พรLอมกับการแจกคูRมือความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด ใชLเวลาใน
การบรรยาย 2 ชRวง ชRวงละ 45 นาที
4. ดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนมุสลิม ในชRวงบRาย โดยไดL
ดำเนิ น การทำกิจกรรมกลุRมเสริมทั กษะทั้ ง 6 ดLาน ผRานกิ จกรรมตR าง ๆ เชRน เลRน เกมส) ดู วิดีทั ศน) ตอบคำถาม
การทำกลุRมระดมความคิด เพื่อเสริมสรLางทักษะการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด ที่มีความสอดคลLองกับ
หลักการศาสนา จากนั้นแตRละกลุRมนำเสนอ อภิปรายสรุปและเพิ่มเติม โดยใชLเวลาในการทำกิจกรรมเสริมทั้งสิ้น
2-3 ชั่วโมง
5. ประเมินความรอบรูLดLานสุขภาพเพื่อการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด ภายหลังเขLารRวมโปรแกรม
ประมาณ 1 เดือน โดยใหLครูผูLประสานงานเป_นผูLแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
การวิเคราะห@ขHอมูล
1. ขLอมูลทั่วไปของกลุRมตัวอยRางใชLสถิติเชิงพรรณนา ในการแจกแจงความถี่ เป_นจำนวน รLอยละ คRาเฉลี่ย
2. การเปรียบเทียบคRาเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูLดLานสุขภาพเพื่อปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดกRอน
และหลั ง การเขL า รR ว มโปรแกรมปN อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ แ ละสารเสพติ ด โดยใชL ห ลั ก การศาสนาอิ ส ลาม ใชL ส ถิ ติ
Dependent t-test (Paired t-test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไดLทดสอบขLอตกลงเบื้องตLนดLวย
สถิติ Shapiro-Wilk พบวRาขLอมูลมีการแจกแจงแบบโคLงปกติ (P=0.084)
3. เกณฑ)การแปลผลคะแนนความรอบรูLดLานสุขภาพ
< 60% ของคะแนนเต็ม อยูRในระดับ ไม(ดี หมายถึง เป_นผูLมีระดับความรอบรูLดLานสุขภาพ และหลักการ
ศาสนาไมRเพียงพอตRอการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด
≥ 60 – < 70 % ของคะแนนเต็ม อยูRในระดับ พอใชH เป_นผูLมีระดับความรอบรูLดLานสุขภาพ และหลักการ
ศาสนาเล็กนLอยและอาจจะมีการปฏิบัติเพื่อการปNองกันการสูบบุหรีแ่ ละสารเสพติดไดLถูกตLองบLาง
≥ 70 – < 80 % ของคะแนนเต็ ม อยูR ในระดั บ ดี หมายถึ ง เป_ น ผูL มี ระดั บ ความรอบรูLดL านสุ ข ภาพ และ
หลักการศาสนาเพียงพอและมีการปฏิบัติเพื่อการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดไดLถูกตLอง
≥ 80 % ของคะแนนเต็ม อยูRในระดับ ดีมาก หมายถึง เป_นผูLมีระดับความรอบรูLดLานสุขภาพ และหลักการ
ศาสนาที่มากเพียงพอและมีการปฏิบัติเพื่อการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดไดLถูกตLองและยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ
จริยธรรมในการวิจัย
งานวิจัยนี้ผRานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย) วิทยาลัยสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดยะลา หมายเลขการรับรอง 055/2563 ผูLวิจัยใหLสิทธิแกRกลุRมตัวอยRางในการถอนตัวออกจากการวิจัย
ตลอดการดำเนินวิจัย
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ผลการวิจัย
ขHอมูลทั่วไปของกลุ(มตัวอย(าง
กลุRมตัวอยRางเป_นนักเรียนมุสลิมเพศชาย ศึกษาอยูRระดับชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 2 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตL
จำนวน 100 คน มีอายุเฉลี่ย 13.91 ปa ผลการเรียนลRาสุดจากการประเมินดLวยตนเองสRวนใหญRอยูRในระดับดี รLอยละ
55.00 พักอาศัยอยูRกับบิดา/มารดา รLอยละ 94.00 สถานภาพสมรสของบิดามารดาแตRงงานอยูRดLวยกันรLอยละ
82.00 อาชีพหลักของบิดามารดาหรือผูLปกครอง รับจLางรLอยละ 43.00 รองลงมาคือ คLาขาย ทำไรRทำสวน และ
รับราชการ รLอยละ 27.00, 19.00, 11.00 ตามลำดับ ความสัมพันธ)ในครอบครัวระหวRางกลุRมตัวอยRางกับพRอแมRพี่
นL อ ง มี ค วามรัก ใครRกั น ดี รLอ ยละ 51.00 และดี บL างไมR ดี บL าง รLอ ยละ 49.00 กลุR ม ตั วอยR างคิ ด วRาผูL ป กครองมี
การเลี้ยงดูแบบดูแลเอาใจใสRรLอยละ 83.00 รองลงมาคือเลี้ยงดูแบบเขLมงวดและตามใจทุกเรื่องรLอยละ 11.00 และ
6.00 ตามลำดับ ประวัติการใชLความรุนแรงภายในครอบครัวของกลุRมตัวอยRาง พบวRา ไมRมีความรุนแรง รLอยละ
66.00 และเคยมีการใชLความรุนแรงบLางรLอยละ 34.00
ประวัติและประสบการณ)ที่เกี่ยวขLองกับการสูบบุหรี่และสารเสพติดของกลุRมตัวอยRาง พบวRา มีคนในบLาน
สูบบุหรี่หรือใชLสารเสพติดรLอยละ 38.00 มีการคบเพื่อนที่สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติด รLอยละ 57.00 และไมRคบ
เพื่อนที่สูบรLอยละ 43.00 กลุRมตัวอยRางเคยถูกชักชวนใหLลองสูบบุหรี่ รLอยละ 21.00 และสิ่งเสพติดอื่น เชRน สุรา
ใบจาก กระทRอม และสิ่งเสพติดอื่นที่ไมRระบุ รLอยละ 11.00 และไมRเคยถูกชักชวนรLอยละ 68.00 กลุRมตัวอยRางมี
ประสบการณ)ทดลองใชLบุหรี่รLอยละ 37.00 สารเสพติดอื่น ๆ ไมRระบุรLอยละ 9.00 และไมRเคยทดลองใชLบุหรี่หรือ
สารเสพติดรLอยละ 54.00
ตาราง 1 เปรียบเทียบระดับคะแนนความรอบรู9ด9านสุขภาพด9านการป?องกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดรายด9าน
กFอนและหลังการได9รับโปรแกรมฯ (n=100)
ความรอบรู)ด)านสุขภาพ

ก@อนได)รับโปรแกรม

หลังได)รับโปรแกรม

Mean

±SD

Mean

±SD

11.18
14.20
12.51
16.02
14.01
12.57

0.27
0.34
0.33
0.35
0.33
0.31

14.83
18.44
17.04
21.43
18.84
16.82

0.18
0.23
0.31
0.23
0.25
0.28

1. ทักษะการเข-าถึงข-อมูล
2. ความรู-ความเข-าใจ
3. ทักษะการโต-ตอบซักถาม
4. ทักษะการตัดสินใจ
5. ทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. ทักษะการบอกตRอ

การแปลผล

P-value

ดี
ดี
พอใชดี
ดี
พอใช-

<0.001
<0.001
<0.001*
<0.001*
<0.001
<0.001

หมายเหตุ *Wilcoxon matched pair sign rank test

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนความรอบรูLดLานสุขภาพรายดLาน พบวRา คะแนนความรอบรูL
ดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในทุก ๆ ดLาน หลังการเขLารRวมโปรแกรมฯ สูงกวRากRอน
การเขLารRวมโปรแกรมฯ อยRางมี นั ยสำคั ญ ทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 โดยพบวRาองค) ป ระกอบดL านการเขLาถึงขLอมู ล
ดLานความรูLความเขLาใจ ดLานการตัดสินใจ และดLานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายหลังไดLรับโปรแกรมกลุRมตัวอยRาง
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อยูRในระดับดี สRวนองค)ประกอบดLานการโตLตอบซักถาม และดLานการบอกตRอ ภายหลังไดLรับโปรแกรมกลุRมตัวอยRาง
อยูRในระดับพอใชL
ตาราง 2 เปรี ย บเที ย บคะแนนความรอบรู9 ด9 านสุ ข ภาพด9 านการป? อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ แ ละสารเสพติ ด โดยรวม
กFอนและหลังการได9รับโปรแกรมฯ โดยใช9สถิติ Dependent t-test (n=100)
คะแนนความรอบรู-ด-านสุขภาพ

Mean

±SD

Df

t

P-value
(1 tailed)

กRอนเข-ารRวมโปรแกรม
หลังเข-ารRวมโปรแกรม

80.49
107.40

1.54
1.10

99

19.50

<0.001

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรูLดLานสุขภาพกRอนและหลังการทดลอง พบวRา
กลุRมตัวอยRาง มีคะแนนเฉลี่ยความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด หลังการเขLารRวม
โปรแกรมฯ (Mean =107.40, SD=1.10) สูงกวRากRอนการเขLารRวมโปรแกรมฯ (Mean =80.49 ,SD=1.54) อยRางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
สภาพครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกLาวหนLาทางดLานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยRางรวดเร็ว
ในปzจจุบัน สRงผลตRอสัมพันธภาพในครอบครัว วิถีการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชน งานวิจัยนี้
พบวR า บิ ด ามารดาหรื อ ผูL ป กครองของเยาวชนมุ ส ลิ ม ที่ เป_ น กลุR ม ตั ว อยR า งสR ว นใหญR มี อ าชี พ รั บ จL า ง เกื อ บครึ่ งมี
สัมพันธภาพในครอบครัวดีบLางไมRดีบLาง และมีการใชLความรุนแรงในครอบครัว สิ่งเหลRานี้อาจสRงผลใหLเยาวชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงดLานสุขภาพ ขาดทักษะในการจัดการกับสิ่งแวดลLอม และอาจนำไปสูRมีพฤติกรรมที่ไมRเหมาะสมไดL
ดังเชRนกลุRมตัวอยRางบางสRวนในการวิจัยนี้ มีการคบเพื่อนที่สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติด เคยถูกชักชวนใหLลองสูบบุหรี่
และสิ่งเสพติดอื่น รวมถึงมีประสบการณ)ทดลองใชLบุหรี่ สอดคลLองกับการศึกษาของ Haura et al. (2016) ที่พบวRา
เยาวชนมุสลิมที่มีปzญหาในการปรับตัว และไมRสามารถปฏิบัติตนไดLอยRางถูกตLองตามหนLาที่ความรับผิดชอบ และ
หาทางออกที่ผิด ๆ โดยการใชLบุหรี่และสารเสพติด มีสาเหตุเนื่องจากไมRไดLรับการอบรมและกวดขันจาก พRอ แมR ครู
และสังคม ซึ่งเป_นผูLรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเยาวชนใหLปฏิบัติเป_นมุสลิมที่ดี ขาดการนำหลักการศาสนามาเป_นแนว
ทางการดำเนินชีวิตภายใตLบริบทของสังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยRางรวดเร็ว
การศึกษาของ Jarong (2016, as cited in HieYong et al., 2015) เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพฤติกรรมการ
เลิกบุหรี่ระหวRางปzจจัยทางศาสนาหรือปzจจัยทางสังคมของชาวมุสลิมประเทศมาเลเซีย กับชาวพุทธประเทศไทย
พบวRาความเชื่อทางศาสนามีบทบาทมากในการผลักดันใหLมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในประเทศ
มาเลเซีย ในขณะที่ Klaharn & Klaharn (2013) ไดLใชLหลักพุทธธรรมในกระบวนการปNองกันและแกLไขปzญหายา
เสพติด และพบวRาชุมชนสามารถปNองกันภัยจากสารเสพติดไดLดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวRาการประยุกต)หลักคำสอน
ศาสนาอิสลามในการแกLไขปzญหา ยาเสพติดผRานการบรรยายธรรม โดยเนLนเรื่องยาเสพติด อันตรายที่เกิดจากยา
เสพติด การสRงเสริมใหLนำคำสอนของศาสดามาปฏิบัติตน การใหLความรูLเรื่องสิ่งที่ฮารอม (ขLอหLามของศาสนา)
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รวมทั้งสRงเสริมใหLมีการอบรมเรื่องแกRนแทLของศาสนา และปลูกฝzงจริยธรรมอยRางตRอเนื่อง จะชRวยแกLไขปzญหายา
เสพติด และบำบัดผูLเสพติดยาอีกดLวย (Hawae, 2014) ดังนั้นโปรแกรมการปNองกัน การสูบบุหรี่และสารเสพติดที่
ใชL ในการศึ ก ษาครั้งนี้ จึงถู ก พั ฒ นาขึ้ น ใหL ส อดคลL อ งกั บ บริบ ทและอั ต ลั ก ษณ) ข องเยาวชนมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใตLที่ใชLหลักการศาสนาอิสลามในการดำเนินชีวิต โดยการบูรณาการหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งมุRงเนLน
การนำหลักศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักจริยธรรมเขLากับกระบวนการสRงเสริมความรอบรูLดLานสุขภาพมาปรับใชLใน
การปฏิบัติตนเพื่อปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด ซึ่งจะชRวยทำใหLเยาวชนมี ความตระหนักและระมัดระวังการ
ใชLชีวิตตามครรลองของศาสนาอีกดLวย
อยRางไรก็ตามการพัฒนาความรอบรูLดLานสุขภาพเพื่อนำไปสูRการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตLองสำหรับกลุRมเด็ก
และเยาวชนซึ่งเป_นวัยแหRงการเรียนรูLนั้น ตLองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูLในรูปแบบตRาง ๆ เพื่อใหLมีทักษะที่
จำเป_ น และจั ด สิ่ ง แวดลL อ มใหL เอื้ อ ตR อ การพั ฒ นา (Nutbeam, 2018) ดั ง เชR น การศึ ก ษาของ Phetkong and
Banchonhattakit (2020) ที่ใชLการบรรยายใหLความรูLรRวมกับการเลRนเกม การแสดงบทบาทสมมุติ ทำกิจกรรม
กลุRม รวมถึงการใชLงานแอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน) เพื่อทำกิจกรรมกลุRม แบRงปzนขLอมูลขRาวสาร เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมสRงเสริมความรอบรูLดLานสุขภาพรRวมกับการใชLสื่อสังคมออนไลน) ตRอพฤติกรรมการปNองกันโรคอLวนใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 2 พบวRากลุRมที่ไดLรับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลัง
กายสูงกวRากRอนการทดลองและสูงกวRากลุRมเปรียบเทียบ สRวน Sookpool et al. (2020) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม
การพัฒนาความรอบรูLดLานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุRมวัยทำงาน โดยการใหLความรูL การสาธิต
และสาธิ ต ยL อ นกลั บ การฝ กบั น ทึ ก พฤติ ก รรม การใชL ตั ว แบบ การทำสั ญ ญาใจ และการเยี่ ย มบL า น พบวR า
หลังเขLารRวมโปรแกรมกลุRมตัวอยRางมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรูLดLานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพสูงกวRากRอนเขLารRวม
โปรแกรมและสูงกวRากลุRมเปรียบเทียบ
ดังนั้นรูปแบบของการจัดกิจกรรมในโปรแกรมปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดนี้ จึงเปªดโอกาสใหLนักเรียน
ไดL ซั ก ถามขL อ มู ล หรื อ ขL อ สงสั ย มี ก ารโตL ต อบ และแลกเปลี่ ย น อี ก ทั้ ง ยั ง สR ง เสริ ม ใหL ก ลุR ม ตั ว อยR า งสR ว นใหญR
มีการตัดสินใจที่ถูกตLองโดยใหLความสำคัญตRอขLอมูลดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดที่เกิดผลดีตRอตนเอง
นอกจากนี้ยังมีการวางแผน กำหนดเปNาหมาย และสังเกตความผิดปกติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดLานการปNองกัน
การสูบบุหรี่และสารเสพติดไดLเป_นอยRางดี ซึ่งกระบวนการเหลRานี้มีผลตRอการสรLางความตระหนักและการกลัว
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ (Khongphat & Tantirattanawong, 2015) สอดคลLองกับการศึกษาของ
Maneesri (2015) ที่พบวRาการเรียนรูLแบบมีสRวนรRวม โดยการสนทนาถึงเหตุการณ)ในชีวิตประจำวันที่ตLองตัดสินใจ
และรRวมกันวิเคราะห)ผRานกรณีศึกษา และกิจกรรมเสริมทักษะปฏิเสธ ผRานการนำเสนอขLอดีขLอเสีย และการรRวมกัน
แสดงความคิดเห็นแบบกลุRมยRอยจากกรณีศึกษาหรือเหตุการณ)จำลอง พบวRากลุRมตัวอยRางที่เขLารRวมโปรแกรมมี
ทักษะการปฏิเสธดLานการปNองกันยาเสพติด และมีทักษะการตัดสินใจดLานการปNองกันยาเสพติดสูงกวRากRอนไดLรับ
โปรแกรม นอกจากนี้ยังพบวRากลุRมตัวอยRางสRวนใหญRมีการแลกเปลี่ยนขLอมูลสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่
และสารเสพติดที่เป_นผลดีตRอผูLอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ)และการเสริมสรLางแรงจูงใจ โดยการแลกเปลี่ยน
ขLอมูล ประสบการณ) ในรูปแบบขLอความ รูปภาพ วีดีโอ หรือสื่อออนไลน) จะเป_นการสRงมอบและกระตุLนใหLบุคคล
อยากปNองกันตนเองและเลิกบุหรี่ไดLอยRางยั่งยืน (Harvey & Chadi, 2016)
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โปรแกรมปN อ งกั น การสู บ บุ ห รี่และสารเสพติ ด แบบบู รณาการหลั ก การอิ สลามของงานวิจัยนี้ นอกจาก
จะนำไปสูRการเสริมสรLางความมั่นคงทางจิตวิญญาณของเยาวชนมุสลิมแลLว ยังสRงเสริมใหLเยาวชนมีความรอบรูL
ดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด ผRานกระบวนการพัฒนาความรอบรูLดLานสุขภาพตาม
แบบจำลอง V-Shape ของ Division of Health Education (2017) และ Pengchan (2017) ซึ่งเป_นการพัฒนา
ทั ก ษะทั้ ง 6 ดL านไดL แ กR การเขL าถึ ง การเขL าใจ การตอบโตL ซั ก ถามและแลกเปลี่ ย น การตั ด สิ น ใจ การเปลี่ ย น
พฤติ กรรม และการบอกตR อ ซึ่ งถื อเป_ น กระบวนการเปลี่ ยนแปลงภายในตั วบุ คคลเพื่ อใหL เกิ ดการเรียนรูL ทั้ งนี้
โปรแกรมปNองกันการสูบบุหรี่และยาเสพติดซึ่งสอดแทรกหลักศาสนาอิสลามเขLากับการเสริมความรูLความเขLาใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่และสารเสพติดผRานการบรรยายจากวิทยากรผูLเชี่ยวชาญ รRวมกับการทำกิจกรรม
กลุRมที่เหมาะสมกับกลุRมเยาวชน จะชRวยพัฒนาและเสริมสรLางทักษะ 6 ดLานแกRเยาวชนมุสลิมไดLเป_นอยRางดี ดังจะ
เห็นไดLจากความรอบรูLดLานสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดของกลุRมตัวอยRางภายหลังไดLรับ
โปรแกรมแลLวกลุRมตัวอยRางสRวนใหญRมีความรอบรูLดLานสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอยูRในระดับดี คือเป_นผูLมีระดับความรอบรูL
ดLานสุขภาพเพียงพอและมีการปฏิบัติเพื่อการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดไดLถูกตLอง
เมื่อจำแนกแตRละองค)ประกอบของความรอบรูLดLานสุขภาพพบวRา ภายหลังไดLรับโปรแกรม กลุRมตัวอยRางสRวน
ใหญRสามารถแสวงหาขLอมูลบริการสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดจากหลายแหลRงที่นRาเชื่อถือ
เพียงพอตRอการตัดสินใจ มีความรูLและเขLาใจขLอมูลและบริการสุขภาพดLานการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด
เพียงพอตRอการปฏิบัติ สอดคลLองกับการศึกษาของ Harvey and Chadi (2016) ที่พบวRา การเขLาถึงแหลRงขLอมูล
ผRานผูLเชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีสื่อออนไลน) เป_นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลในการปNองกันและชRวยเพิ่มอัตราการเลิก สูบ
บุหรี่สำหรับวัยรุRน เนื่องจากชRวยใหLวัยรุRนมีความมั่นใจและสามารถปNองกันตนเองและเลิกบุหรี่ไดL สRวนศึกษาของ
Maneesri (2015) พบวRา การสรLางเสริมทักษะชีวิตตRอการปNองกันการเสพยาเสพติดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดย
ใชLวิธีการเรียนรูLแบบมีสRวนรRวม ผRานการบรรยาย การระดมสมอง และการฝกทักษะ พบวRาหลังเขLารRวมโปรแกรม
กลุRมตัวอยRางมีความรูLเกี่ยวกับสารเสพติดสูงกวRากRอนไดLรับโปรแกรมอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบวRาการจัด
กิจกรรมที่มีความเหมาะสม และนRาสนใจ กระตุLนใหLเกิดความกระตือรือรLนที่จะเรียนรูL
ดังนั้นอาจกลRาวไดLวRาโปรแกรมการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดที่บูรณาการหลักการศาสนาอิสลามนี้
ชRวยยกระดับความรอบรูLดLานสุขภาพของเยาวชนมุสลิมใหLมีทักษะการเขLาถึงขLอมูล มีความรูLความเขLาใจเกี่ยวกับ
อันตรายของการสูบบุหรี่และสารเสพติด และมีทักษะในการปNองกันตนเองใหLรอดพLนจากพิษภัยของบุหรี่และ
สารเสพติดที่สอดคลLองกับหลักการศาสนา อันจะนำไปสูRการวิเคราะห)ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเองรวมทั้ง
สามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพสRวนบุคคลและสังคม และการปNองกันนักสูบหนLาใหมRอยRางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชRวย
ใหLเกิดองค)ความรูLใหมRในการสรLางเสริมสุขภาพในประเด็นการพัฒนาทักษะสRวนบุคคล เนื่องจากโปรแกรมปNองกัน
การสูบบุหรี่และสารเสพติดตRอความรอบรูLดLานสุขภาพเพื่อปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนมุสลิมพื้นที่
สามจั งหวั ด ชายแดนใตL จะเป_ น การสรL างเสริ ม สุ ข ภาพสนั บ สนุ น ใหL เกิ ด การพั ฒ นา ทั้ งในตั วบุ ค คลและสั งคม
ดLวยการพั ฒ นาทั กษะสRวนบุ คคลซึ่งเป_ นสมรรถนะที่ บุคคลจำเป_ นตLองไดLรับการพั ฒ นาเพื่ อการมีสุขภาวะดLาน
การปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดที่ดี ซึ่งการพัฒนาทักษะสRวนบุคคลควรครอบคลุมทักษะ 3 ดLาน ไดLแกR
ทักษะชีวิต พฤติกรรมการสรLางเสริมสุขภาพ และการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง เป_นการปฏิบัติกิจกรรมที่สามารถ
วารสารพฤติกรรมศาสตร,เพื่อการพัฒนา ป6ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565

ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.14 No.1, January 2022

ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online) | 149

ริเริ่มการกระทำ เพื่อใหLเกิดประโยชน)แกRตนเอง ในการดำรงไวLซึ่งชีวิต สุขภาพ และดLานปNองกันการสูบบุหรี่และ
สารเสพติดและสารเสพติดอีกดLวย
ขHอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชH
ขHอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ครู อาจารย) บุคลากรทางสุขภาพ และหนRวยงานตRาง ๆ ที่เกี่ยวขLองทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำรูปแบบ
การเสริมทักษะการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดที่บูรณาการหลักการศาสนาอิสลามผRานกิจกรรมเสริมทักษะ
ความรอบรูLดLานสุขภาพทั้ง 6 ดLานไปใชLในการปNองกันและแกLไขปzญหาการสูบบุหรี่และสารเสพติดในกลุRมเยาวชนใน
โรงเรียนหรือนอกสถานที่ ใหLสอดคลLองกับบริบทของเยาวชนมุสลิมในพื้นที่อื่น ๆ เชRนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะสั้น การจัดกิจกรรมคRายสRงเสริมการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติด เป_นตLน
ควรมีการสRงเสริมใหLครู พRอแมR หรือผูLปกครอง มีบทบาทการใหLความรูLเรื่องการปNองกันการสูบบุหรี่และ
สารเสพติด และหลักการศาสนาอิสลามแกRเยาวชนอยRางเหมาะสม เพื่อสรLางการมีสRวนรRวมในการปNองกันพฤติกรรม
เสี่ยงที่จะนำไปสูRการติดบุหรี่และยาเสพติดของเยาวชน
ขHอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โปรแกรมปN องกันการสูบบุ หรี่และสารเสพติดในเยาวชนที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้ นที่ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา สามารถนำไปขยายผลตR อ ในโรงเรี ย นอื่ น ๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน ในการกำหนดนโยบายและ
การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูLเรียน เพื่อเสริมทักษะการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนอยRางมี
ประสิทธิภาพ และนำไปสูRมาตรการปNองกันการเพิ่มจำนวนนักสูบบุหรี่และสารเสพติดหนLาใหมR โดยเฉพาะกลุRม
เยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตL
ขHอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต(อไป
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรม ฯ ครั้งตRอไป ควรออกแบบการวิจัยในรูปแบบ
เชิงทดลองโดยมีกลุRมควบคุมและกลุRมเปรียบเทียบ เพิ่มการออกแบบกิจกรรมใหLมีกิจกรรมยRอยที่หลากหลาย และ
เพิ่มระยะเวลาการติดตามมากขึ้น เพื่อติดตามพฤติกรรมการปNองกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดของเยาวชนมุสลิม
ในระยะยาว
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