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Foreword
Once again it gives me great pleasure to write an introduction to this new report on
the findings of the International Tobacco Control Thailand survey (ITC-Thailand).
This is an opportunity to pick out a few of the highlights. One issue I would like to
focus on is evidence of difference in responses between Urban and Rural smokers
given that the prevalence of smoking in rural areas is not reducing at the same rate
as it appears to be in Bangkok (GATS 2011 survey). In the context of the recent Thai
Health Promotion Foundation campaign informing the public that hand-rolled
cigarettes are as harmful as factory made ones, it is notable, that this survey found,
that just before the campaign, that users tend to think the type of cigarette they use
is less harmful than the other type. Thus the campaign was timely and targeted an
important misconception. It will be interesting to see if these misbeliefs are reduced
when the next wave of the survey is conducted late in 2012. That smokers of handrolled tobacco tend to think it is less harmful may be being used by those smokers
to justify not trying to quit.
It is notable that setting an example for their children is a more important reason for
quitting among rural compared with urban smokers. This suggest could be a useful
focus for interventions. It is also notable that concern about personal health, the most
prominent reason in many other countries, is less important in Thailand. As Thai smokers are
generally well informed about the health effects of smoking, we are not sure why
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protecting their long term health is not more important. This is an area where more
research is needed.
The data show that rural smokers have lower self-efficacy for quitting, so may need
more support. The potential of using religious leaders to provide support is worth
considering. This report provides evidence that rural smokers place more importance
in advice from religious authorities, and our research is showing the importance of religious
factors as potential motivators of quitting (Yong et al, 2009, 2012).
One other strategy the Report indicates to better educate hand-rolled smokers in
particular, is to have strong point of sale warnings be required wherever tobacco is sold.
It is practical to require this of loose tobacco in ways it is not for on-pack warnings.
The report contains lots of other useful information, including comparisons with
previous waves. These need to be interpreted with caution as the samples retain
ex-smokers, so the proportion of ex-smokers in the sample has grown from none at
Wave 1 to nearly 20% in Wave 4. We are planning to use this feature of the surveys
to better understand why some smokers have been able to quit and others have not.
So far the research suggests that somewhat different factors might be involved to
those that have been identified in western countries (Li et al, 2010), although most of
the factors are likely very similar.
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I am hopeful that this report will help inform future tobacco control efforts in
Thailand. The next wave of this survey has already been completed and a report on
it is forthcoming. Those who are interested in the data and have questions about it
should contact the research team as we have a lot more information that we have
been unable to include in this report.

Ron Borland, PhD
Chief Investigator
ITC South East Asia Project
Nigel Gray Distinguished Fellow in Cancer Prevention
Cancer Council Victoria
Australia
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คํานํา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปนหนวยงานที่ทํางานวิจัยเปนพันธกิจหลัก ภายใต
6 กลุมงานวิจัย โดยหนึ่งในกลุมงานวิจัยของสถาบันฯ คือ การวิจัยดานประชากร สิ่งแวดลอม
และสุขภาพ ในระยะเวลากวาสี่ทศวรรษที่ผานมา สถาบันฯ ไดผลิตผลงานวิจัยที่ถูกใชเปนฐาน
ในการพัฒนานโยบายที่เปนประโยชนตอสาธารณะมาโดยตลอด สถาบันฯ มีความยินดีอยางยิ่งที่
โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ International Tobacco
Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand) ไดดําเนินการสํารวจรอบที่ 4
(2552) สําเร็จแลว และไดนําเสนอผลการศึกษา ในรูปของรายงานวิจัยที่มีคุณคายิ่งฉบับนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษานี้ เปนหนึ่งในงานวิจัยระยะยาวที่มีอยูเพียงไมกี่โครงการ ในประเทศไทย
ที่ไดติดตามสัมภาษณผูสูบบุหรี่คนเดิมตั้งแตรอบที่ 1 ( 2548) เปน ต น มา
สถาบั น ฯ มีค วามภู ม ิใ จที ่ ผ ลงานวิ จ ัย เรื ่ อ งนี ้ ถ ูก นํ า ไปใช ป ระโยชน ในการ
ประเมิ นผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตางๆ ของรัฐบาล และขอสนับสนุน
รวมทั้งเปนกําลังใจใหกับคณะนักวิจัยของโครงการวิจัยนี้ และหวังที่จะเห็นการนําผลการวิจัย
ครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการชวยเหลือผูสูบบุหรี่ใหสามารถเลิกสูบบุหรี่
ไดสําเร็จ และเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ไดในที่สุด

(รองศาสตราจารย ดร. สุรียพร พันพึ่ง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International
Tobacco control Policies Survey) การสํารวจรอบที่ 4 นี้ สามารถดําเนินงานสําเร็จ
เปนรายงานฉบับนี้ไดนั้น ไดรับความอนุเคราะหจากหลายฝาย ซึ่งคณะผูวิจัยขอแสดง
ความขอบคุณอยางสูงในความมีน้ําใจ และในความชวยเหลือของทุกทาน จึงขอนํา
รายชื่อทานและทีมงานที่มีสวนทําใหการสํ ารวจครั้งนี้ประสบความสําเร็จมาประกาศ
เกียรติคุณ
ขอขอบคุณสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหความอนุเคราะหแผนที่คลุมเขต พื้นที่
ตัว อยางใหมที่ สุมเพิ่มเติม ทั้ งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองในจังหวัดตา งๆ
เพิ่มเติมจากการสํารวจในรอบที่ 3 และ สํานักงานเขตกรุงเทพมหานครที่อนุญาตใหเขาเก็บ
ขอมูลในพื้นที่และอนุเคราะหบัญชีรายชื่อครัวเรือนในพื้นที่ตัวอยางเปดใหม และยังชวย
ประสานงานระหวางคณะผูวิจัยกับผูนําในชุมชน
ขอขอบคุ ณเจา หน า ที่ ข องอํ า เภอตา งๆ ช ว ยติดต อ ประสานงานกั บผู นํ า ชุ ม ชน
กํานัน ผูใหญบาน และผูประสานงานในพื้นที่ สําหรับการประสานงาน อํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูลในพื้นที่ รวมถึงหนวยราชการเจาของพื้นที่สํารวจ ไดแก กรมชาง
อากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และที่สําคัญที่สุดคือผูใหขอมูลทุกทานที่
กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอยางตั้งใจ
ขอขอบคุณผูทําหนาที่เก็บขอมูลภาคสนาม ทั้งผูควบคุมงานสนาม และพนักงาน
สัมภาษณ ที่ปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถ
ขอขอบคุณคณะวิจัยจากหนวยงานตางประเทศ ไดแก Geoffrey T. Fong จาก
University of Waterloo ประเทศแคนาดา Ron Borland จาก Cancer Council Victoria
ประเทศออสเตรเลีย และ Michael K. Cummings จาก Roswell Park Cancer Institute
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และเจาหนาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลทุกทาน ที่มีสวน
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในชวงเวลาที่เก็บขอมูลภาคสนาม
สุดทายขอขอบคุณแหลงทุน National Institutes of Health (NIH) โดยผาน
Transdisciplinary Tobacco Use Research Center (TTURC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
และ Canadian Institute of Health Research (CIHR) ที่ใหทุนสนับสนุนโครงการ ITCSEA (Thailand)
คณะผูวิจัย
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บทคัดยอ
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA
(Thailand) รอบที่ 4 (2552) มีกลุมตัวอยางที่ศึกษา 2,282 คน เปนผูสูบบุหรี่ 1,909 คน
และผูเลิกสูบบุหรี่ 373 คน รอยละ 10 เปนผูหญิง มีอายุเฉลี่ย 45 ป สวนใหญสมรสแลว
มากกวาครึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา สูบ บุห รี่โ ดยเฉลี่ย วัน ละ 10 มวน
ประมาณหนึ่งในสี่ของผูสูบบุหรี่สูบ บุหรี่ทัน ทีห ลังตื่น นอน มากกวาครึ่งประเมินวา ติดบุหรี่
เพียงเล็กนอย ผูสูบบุหรี่โรงงานหรือมวนเองอยางเดียวประมาณสองในหา เกือบครึ่งของผูสูบ
บุหรี่ในเขตเมืองเห็นวา บุหรี่มวนเองมีอันตรายมากกวาบุหรี่โรงงาน และมากกวาครึ่งของผู
สูบบุหรี่ในเขตชนบทเห็นวา บุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหรี่โรงงาน มากกวาสองใน
สามของผูสูบบุหรี่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ มากกวาหนึ่งในหาของผูสูบบุหรี่ไมทราบวาการ
สูบ บุห รี่เ ปน สาเหตุข องโรคหัวใจวาย ทํา ใหแ ทง บุต ร และเปน สาเหตุข องเนื้อตายบริเวณ
ปลายมือปลายเทา
ผูสูบบุหรี่มากกวาครึ่งพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด เกือบทั้งหมดเคย
อยากเลิกสูบบุหรี่อันเนื่องมาจากฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ประมาณสามในหาเคยเปลี่ยนใจ
ไมสูบบุหรี่ขณะที่กําลังจะสูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคําเตือน แตมากกวาครึ่งของผูสูบบุหรี่เคย
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ สวนใหญของผูสูบบุหรี่ให
ความสนใจที่จะใชบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่ แตมีเพียงสวนนอยที่เคยใชบริการสายดวนเลิก
สูบบุหรี่
ผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่เคยเลิกสูบบุหรี่โดยวิธีหยุดทันทีสูงกวาวิธีคอยๆ ลดปริมาณ
การสูบบุหรี่ ผูเลิกสูบบุหรี่ตอบสนองตอการโฆษณาหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพกับการ
สูบบุหรี่ และฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่สูงกวาผูสูบบุหรี่ เกือบครึ่งในกลุมผูเลิก
สูบบุหรี่ อาศัยอยูในบานที่หามสูบบุหรี่ และมากกวาสองในสามของผูเลิกสูบบุหรี่ ทํางานใน
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สถานที่ที่หามสูบบุหรี่ ในขณะเดียวกัน นอยกวาหนึ่งในสามในกลุมผูสูบบุหรี่อาศัยอยูในบาน
ที่หามสูบบุหรี่ และประมาณครึ่งหนึ่งในกลุมผุสูบบุหรี่ ทํางานในสถานที่ที่หามสูบบุหรี่
ผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่สวนใหญสนับสนุนการไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
โดยผูเลิกสูบบุหรี่สนับสนุนการไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมากกวาผูสูบบุหรี่ กลุมตัวอยาง
เกือบทั้งหมดเคยเห็นหรือไดยินการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”
สวนใหญคิดวา เนื้อหาของการรณรงคมีความเกี่ยวของกับตนเองบาง หรือเกี่ยวของมาก เกือบ
ทั้งหมดเห็นวา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ของตนเองวาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง
และสวนใหญคิดวา การรณรงคนี้นําไปสูการพูดคุยกันในครอบครัวและกลุมเพื่อน เกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่และสุขภาพ
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Executive Summary
This report presents findings from the 4th round of the International Tobacco
Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand) conducted during AprilJune 2009.
Demographic, Economic, Social, and Health Characteristics of the Study Sample
Among 2,282 study sample, 1,909 were smokers and 373 were quitters. Of
them, 1,994 are re-contact sample and 288 were newly recruited. Ten percent of the
total sample are female. The proportion of female smokers in urban areas is more
than two-times of female smokers in rural areas. The mean age of the study sample
is 45. Newly-recruited study samples are younger than the re-contacts. Quitters are
older than smokers. Smokers living in rural areas are older than those in urban
areas. Most of the smokers were married. More than half finished primary school.
The proportion of those in agricultural sector was about the same as those in nonagricultural sector. Around three-fourths are in the household with no one else
smokes. Most of the quitters assessed their health as good or very good while most
of smokers assessed their health as moderate or bad. Smokers who live in urban
areas assessed their health as good slightly higher than smokers in rural areas.
Smoking behavior (smokers only)
Smokers smoke about 10 cigarettes a day. About one-fourth smokes first
thing in the morning. About one-third smoke first cigarette after other activities
before having breakfast. And those who smoke immediately after breakfast
account for about one fourth. Smokers in urban areas smoke immediately almost
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two times higher than those in rural areas. More than half of smokers perceived
that they were only a little addicted to smoking. Less than one-third perceived
that they were very addicted to smoking. Those self-perceived as very addicted
live in rural areas more than urban areas. Smokers who smoke factory-made
cigarette only and hand-rolled only are in about similar in proportions, which are
about two-fifths of the total sample. Smokers in urban areas tend to smoke
factory-made cigarettes only, while smokers in rural areas tend to go hand-rolled
only.
Factory-made cigarettes smokers care for cigarette’s flavor more than
anything else. While those hand-rolled smokers care more for price of cigarette,
followed by flavor of cigarette and whether it is harmful on health. About one
third of factory-made cigarette smokers made decision about cigarette’s brand
and about two-thirds of hand-rolled smokers made decision to smoke handrolled based on the consideration that it will not be very much harmful on health.
About half of smokers in urban areas perceived that hand-rolled cigarette is
more harmful. By contrast, more than half of smokers in rural areas perceived
that hand-rolled cigarette is less harmful compared to factory-made cigarette.
The majority of smokers want to quit. More than two-thirds of smokers
have ever tried to quit. According to smokers, things that might help quitting
include the desire to set a good example for children, the concern that their
smoking might affect people around them, the concern about their own health,
society’s approval, prohibiting of smoking in public areas, warning labels, health
campaign, and family member’s approval.
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Knowledge and attitude towards cigarette and health, perception about health warning on
cigarette’s pack, and cigarette advertisement (Smokers only)
The majority of smokers see that smoking is damaging health. They are also
worried about their future health. However, more than one-third of smokers see that
smoking is only somewhat harmful on health and are only a little bit or not at all
worried about their health in the future. While most of the smokers know very well
that smoking is harmful on health and is a cause of many diseases, more than onefifth of smokers did not know that smoking is a cause of heart failure, abortion, and
gangrene.
The majority of smokers often or very often noticed health warnings. More
than half often or very often carefully consider or closely read health warnings.
Almost all smokers have ever thought about harmfulness of smoking and have ever
wanted to quit smoking because of health warnings. About three-fifths have ever
changed their mind not to smoke when thinking of health warnings. However, more
than half of smokers have ever avoided looking at or thinking of health warnings.
More than three-fourths of smokers view that religious leaders can motivate
smokers to quit, especially smokers in rural areas. The majority of smokers are
interested to use the Quitline, but only a small fraction has ever actually used the
Quitline service. Cigarette advertising occurs more in urban than rural areas. The majority
of smokers see that Tobacco Company should not be allowed to promote cigarette
selling by any means and that they should be restricted to produce only plain, noncolorful package.
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Quitting Behavior (Quitters only)
Most of quitters suddenly, rather than gradually, stopped smoking,
especially quitters in urban areas. Factors that helped quitters to stop smoking
include wanting to set a good example for children, family disapproval of smoking,
society disapprove of smoking, and concerns about smoking’s effect on people
around them. Health campaigns about smoking also encouraged quitting. Almost all
of the quitters assessed that their health got better after quitting and that they were
certain that they would be able to remain quit. About two-thirds of them are very
certain that they will be able to remain stopped.
The reasons for quitting reported in the highest proportion among quitters in
urban is family disapproval and is wanting to set a good example for children
among quitters in rural areas. According to quitters, reasons about friends’
disapproval and price of cigarette are less reported as supporting factors of
quitting.
Comparing smokers and quitters
Both smokers on previous quit attempts, and quitters reported suddenly
stopping more than gradually stopping smoking. Top-three encouraging factors of
quitting among smokers are concerns of smoking’s effect on people around them,
wanting to set a good example for children, and family’s disapproval of smoking. For
quitters, the top-three reasons include wanting to set a good example for children,
family’s disapproval, and society’s disapproval of smoking. Quitters respond to
health campaigns about harmfulness of smoking and health warning labels more
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than smokers. More than 90% of quitters view that health campaigns on risk of
smoking and health warning labels help to quit smoking. The proportion is higher
than do smokers.
While both smokers and quitters have good knowledge about negative
effects of smoking on health, more than one-fourth of smokers and about two-fifths
of quitters do not know that smoking is a cause of gangrene and miscarriage. Most
of smokers and quitters have ever noticed and read health warning labels carefully.
However, more than one-third of smokers reported that they have sometimes or
never read health warning labels. Top five sources of advertising about smoking’s
harmfulness reported by smokers are cigarette pack, television, poster, radio, and
store’s window. For quitters, the top five sources are television, cigarette pack,
poster, radio, and newspaper/magazine respectively.
While almost half of quitters live in the house that smoking is prohibited,
less than one-third of smokers do so. More than two-thirds of quitters who work
indoors, work in a workplace which does not allow for smoking inside the
building, compared to about half of smokers.
Most of smokers and quitters support for not allowing smoking in public
areas. Almost all of them think that smoking should not be allowed in air-conditioned
public transportation, inside religious place, air-conditioned restaurants and places,
non-air conditioned public transportation, workplace building, nightclub,
discotheque, or air-conditioned bar. Quitters support smoking area restriction
more than smokers.
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Almost all of the study sample have ever seen or heard about the campaign
“Stop hurting others, stop smoking in public areas”. Most of them think that the
content of the campaign is somewhat or a lot relevant to them. Almost all of them
see that the campaign makes them think of their smoking that might affect other
people around them. In addition, the majority of the sample reported that the
campaign leads to talking among family and friends about smoking and health.
However, quitters take the message of the campaign to talk with family and friends
more than smokers. In addition, almost all of the study sample view that the
campaign reduces smoking in public areas.
Policy recommendations
1) Set up schemes and effective campaigns that target at women, especially urban
women, if our data are confirmed in other surveys that more urban women are
smoking.
2) Strictly implement measures to control display of tobacco products at point of
sale.
3) Educate people for comprehensive understanding on harmfulness of smoking
both factory-made and hand-rolled, especially diseases which are less known
caused by smoking, e.g. gangrene and abortion.
a.

Health warning labels
i. Improve health warning labels of hand-rolled more vivid and multi-forms
as of factory-made cigarette.
ii. Enlarge health warning labels and increase number of pictures for better
understanding.
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iii. Display health warning labels at all places where tobacco is sold,
particularly loose tobacco which does not have warnings on the pack.
b. Campaign and do public relation about health effects of smoking through
various channels in addition to cigarette’s pack, e.g. television, radio, poster,
store’s window and newspaper/magazine.
c. Scale up advertising about Quitline services to a broader audience and
continuously monitor the service’s implementation. Also explore barriers to
smokers using such help.
Recommendations for Further Research
1) Use a range of research methods to better understand why rural smokers are
not quitting at the same rate as those from Bangkok.
2) Apply action or operational research to help smokers quit (see above).
3) More detailed research on barriers to quitting in groups of smokers where
prevalence is not declining much.
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cigarette and residential area
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4.2.3ก รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความ
พยายามเลิกสูบบุหรี่ แผนการเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.2.3a Percentage distribution of Wave 4 smokers by attempt to quit
smoking, plan to quit smoking and residential area
4.2.3ข รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตุผลที่มี
สวนชวยใหเลิกบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.2.3b Percentage distribution of Wave 4 smokers by reasons lead to
think about quit smoking and residential area
4.3.1 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความรู
เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.3.1 Percentage distribution of Wave 4 smokers by knowledge about
effect of smoking and residential area
4.3.2 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามทัศนคติ
ตอการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.3.2 Percentage distribution of Wave 4 smokers by attitude toward
smoking and residential area
4.3.3 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรู
เรื่องฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตทีอ่ ยูอาศัย
4.3.3 Percentage distribution of Wave 4 smokers by perception on
health warning label and residential area
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4.3.4 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความ
สนใจในบริการสายดวนเลิกบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.3.4 Percentage distribution of Wave 4 smokers by interest in quitline
service and residential area
4.3.5 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามผูนาํ
ศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.3.5 Percentage distribution of Wave 4 smokers by the religious
leader, motivate smokers to quit smoking and residential area
4.3.6 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความ
คิดเห็นตอบริษัทผลิตบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.3.6 Percentage distribution of Wave 4 smokers by opinion towards
tobacco company and residential area
4.3.7 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามวิธีการ
สงเสริมการขายบุหรี่ทเี่ คยเห็น และเขตที่อยูอาศัย
4.3.7 Percentage distribution of Wave 4 smokers by method of
tobacco promotion ever seen and residential area
4.4.1 รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตาม
ประสบการณการเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.4.1 Percentage distribution of Wave 4 quitters by experience to quit
smoking and residential area
4.4.2 รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตาม
เหตุผลที่มีสว นชวยเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.4.2 Percentage distribution of Wave 4 quitters by reasons lead to
quit smoking and residential area
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4.4.3 รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความ
มั่นใจทีย่ ังคงเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.4.3 Percentage distribution of Wave 4 quitters by confidence to
remain quit smoking and residential area
4.4.4 รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการ
ประเมินสุขภาพตั้งแตเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.4.4 Percentage distribution of Wave 4 quitters by assess of health
status since quit smoking and residential area
4.5.1 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามลักษณะการเลิกสูบ
บุหรี่ครั้งสุดทาย และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.1 Percentage distribution of Wave 4 sample by characteristic of last
quit attempt and smoking status
4.5.2 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตุผลที่มีสวนชวย
ใหเลิกสูบบุหรี่ได (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.2 Percentage distribution of Wave 4 sample by reasons lead to
thinking about quit smoking (more than one answer possible) and
smoking status
4.5.3 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความรูเรื่อง
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.3 Percentage distribution of Wave 4 sample by knowledge about
effect of smoking and smoking status
4.5.4 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่เคยเห็น
โฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.4 Percentage distribution of Wave 4 sample by source of
advertisement about danger of smoking seen and smoking status
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4.5.5 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการจํากัดพื้นทีส่ ูบ
บุหรี่ภายในบาน และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.5 Percentage distribution of Wave 4 sample by restriction of
smoking area inside home and smoking status
4.5.6 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการหามสูบบุหรี่ใน
สถานที่สาธารณะ และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.6 Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking ban in
public area and smoking status
4.5.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการอนุญาตใหสูบ
บุหรี่ในทีท่ าํ งาน และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.7 Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking allowance
inside office and smoking status
4.5.8 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการไดรับ
คําแนะนํา หรือขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
4.5.8 Percentage distribution of Wave 4 sample by receiving advice or
information about quit smoking and smoking status
4.5.9 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการเคยเห็นหรือได
ยินเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอนื่ หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”
และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.9 Percentage distribution of Wave 4 sample by ever seen or heard
about the “Stop smoking, stop harming people in public place”
campaign and smoking status
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4.5.10 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความเกี่ยวของกับ
การรณรงค “หยุดทํารายผูอ ื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ของกลุม
ตัวอยาง และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.10 Percentage distribution of Wave 4 sample by relevance with the
“Stop smoking, stop harming people public” campaign and
smoking status
4.5.11 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรณรงค
“หยุดทํารายผูอ ื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่
วาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.11 Percentage distribution of Wave 4 sample by the “Stop smoking,
stop harming people public” campaign make you think about how
their smoking could harm the others and smoking status
4.5.12 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามผลของการรณรงค
“หยุดทํารายผูอ ื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูก ารพูดคุย
ระหวางสมาชิกในครอบครัว เกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.12 Percentage distribution of Wave 4 sample by result about the
“Stop smoking, stop harming people in public place” campaign
led to discussion amongst your family about smoking and health
and smoking status

150

151

152

ย
ตาราง

หนา

4.5.13 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามผลของการรณรงค
“หยุดทํารายผูอ ื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูก ารพูดคุย
ระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน เกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.13 Percentage distribution of Wave 4 sample by the the result of the
“Stop smoking, stop harming people in public place” campaign
led to discussion amongst friends about smoking and health and
smoking status
4.5.14 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามผลของการรณรงค
“หยุดทํารายผูอ ื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคนสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะลดลง และสถานภาพการสูบบุหรี่
4.5.14 Percentage distribution of Wave 4 sample by result about the
“Stop smoking, stop harming people in public place” campaign
led to less people smoking in public places and smoking status
4.6.1 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
จําแนกตามแหลงที่โฆษณา หรือขอมูลขาวสารทีพ่ ูดถึงอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.6.1 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3
and Wave 4 survey by source of advertisement or information
about danger of smoking and residential area
4.6.2ก รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
จําแนกตามการสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.6.2a Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave 2, Wave 3
and Wave 4 survey by noticing of warning label on cigarette
pack and residential area
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4.6.2ข รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จําแนกตามการพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด
และเขตที่อยูอาศัย
4.6.2b Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and
Wave 4 survey by closely considering or reading the warning
label and residential area
4.6.2ค รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จําแนกตามการหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.6.2c Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and
Wave 4 survey by avoiding to see or think about warning label on
cigarette pack and residential area
4.6.2ง รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ตอการคิดถึง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.6.2d Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and
Wave 4 survey by effect of warning label on cigarette pack
toward thinking about danger from smoking and residential area
4.6.2จ รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทาํ ใหอยากเลิกสูบ
บุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.6.2e Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and
Wave 4 survey by result of warning label on cigarette pack
toward quit smoking and residential area
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4.6.2ฉ รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จําแนกตามการเปลีย่ นใจไมสูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.6.2f Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and
Wave 4 survey by giving up smoking when thinking about
warning label on cigarette pack and residential area
4.6.3 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนก
ตามการเคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และเขตทีอ่ ยูอาศัย
4.6.3 Percentage distribution of sample in Wave2, Wave3 and Wave 4
surveys by ever seen the displays of cigarettes at the point of
sale and residential area
4.6.4 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
จําแนกตามแหลงที่โฆษณาบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
4.6.4 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3
and Wave 4 surveys by place of tobacco products advertisement
4.6.5 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
จําแนกตามการจํากัดพื้นทีส่ ูบบุหรี่ในบาน และเขตที่อยูอาศัย
4.6.5 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3
and Wave 4 surveys by restriction of smoking area inside home
and residential area

162

163

164

165

ว
ตาราง

หนา

4.6.6 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
จําแนกตามการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่ทาํ งาน และเขตที่อยูอาศัย
4.6.6 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3
and Wave 4 surveys by smoking allowance inside office and
residential area
4.6.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่ วกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
และเขตที่อยูอาศัย
4.6.7 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3
and Wave 4 surveys by opinion on smoking allowance in public
and residential area
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การแพรขยายของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบเปนปญหาระดับโลกที่มี
ผลรายตอสุขภาพของประชาชนซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากนานาชาติในการแกไข
ปญหา
ตลอดจนการมีสวนรวมของทุกประเทศในอันที่จะแสวงหาแนวทางแกไขที่
ครอบคลุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 2552) การสูบ
บุหรี่ของประชาชนยังคงเปนปญหาเรื้อรังที่ยากจะแกไขในแทบทุกประเทศทั่วโลก แมวาจะ
มีการรณรงคและมาตรการตาง ๆ ออกมาเพื่อลดจํานวนผูสูบบุหรี่อยางตอเนื่องก็ตาม แต
จํานวนผูสูบบุหรี่ก็มิไดลดลงอยางที่ควรจะเปน ในบางประเทศกลับมีการเพิ่มจํานวนและ
การขยายกลุมผูสูบบุหรี่มากขึ้นไปอีก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 2552)
ในป 2549 World Health Assembly (WHA) ระบุวามีประชากรทั่วโลกสูบบุหรี่
เปนประจําประมาณ 1,100 ลานคน และมีผูเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหรี่ ปละ 5 ลาน
คน (World Health Organization, 2006) ปจจุบันมีประชากร 1,300 ลานคน ที่สูบบุหรี่
ในจํานวนนี้มีรอยละ 82 ที่อยูในประเทศกําลังพัฒนา และในอนาคตคาดวาจะมีผูเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากโรคที่เกี่ยวของจากการสูบบุหรี่ 650 ลานคน เฉพาะในป 2573 จะมี
ประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับบุหรี่ 8 ลานคน และในจํานวนนี้รอยละ 80
อยูในประเทศที่กําลังพัฒนา (Ron Borland, 2010) คาดวา ในป 2568 จํานวนผูสูบบุหรี่ทั่วโลก
จะเพิ่มมากกวา 1,640 ลานคน และอัตราการตายจากโรคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้น
เปน 10 ลานคน โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งเปนชาวเอเชีย จากตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวา
พิษภัยจากบุหรี่กอใหเกิดการตายกอนวัยอันควรมากกวาโรคเอดส หรือโรคซาร และแนวโนม
ที่สําคัญ อีกประการหนึ่งคือ คนสวนใหญที่สูบบุหรี่เปนคนในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา
ขณะที่ประเทศพัฒนาแลวจะมีประชากรที่สูบบุหรี่ลดลงรอยละ 15 (ประกิต วาทีสาธกกิจ และ
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กรองจิต วาทีสาธกกิจ 2551) สําหรับประเทศไทย พบวา มีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปละ
52,000 คน หรือวันละ 142 คน (ลักขณา เติมศิริกุลชัย 2550)
ปจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงวา การสูบบุหรี่มีผลเสียตอสุขภาพ แตยังมี
คนอีกเปนจํานวนมากที่ยังคงสูบบุหรี่และไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได ผูสูบบุหรี่รอยละ 80
ตองการเลิกสูบบุหรี่ โดยในป 2547 มีผูตองการเลิกสูบบุหรี่กวา 7 ลานคน จากจํานวน
ผูสูบบุหรี่เปนประจํา 9.6 ลานคน แตมีเพียง 200,000 คน ที่เลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ (ลักขณา
เติมศิริกุลชัย 2551)
ประชาชนสวนใหญมีความรู ความเขาใจถึงพิษภัยของสารเคมีในบุหรี่เพียงเล็กนอย
บางคนทราบแตเรื่องสารนิโคตินในบุหรี่เทานั้น แตไมไดตระหนักถึงสารพิษอื่นๆ ที่ผสมอยู
ในควันบุหรี่ โดยบุหรี่และผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของยาสูบจะมีการปรุงแตงเปนอยางดี
เพื่อใหผูสูบติด หลักฐานทางวิทยาศาสตรไดชี้ชัดวา การบริโภคยาสูบและการสูดดมควัน
ยาสูบเปนสาเหตุของการเสียชีวิต การเกิดโรค และการเกิดความพิการ นอกจากนี้ การที่หญิง
ตั้งครรภไดรับสารพิษในบุหรี่กอนคลอดทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
สารเคมีหลายอยางที่อยูในบุหรี่ ตลอดจนควันที่เกิดจากผลิตภัณฑยาสูบลวนเปนพิษ และ
กอมะเร็ง นอกจากนี้ การติดบุหรี่ยังจัดเปนโรคชนิดหนึ่งดวย (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
2552)
ในจํานวน 8 สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก มีการสูบบุหรี่เปน
ปจจัยเสี่ยงรวมถึง 6 สาเหตุดวยกัน
โดยสาเหตุหลักที่ทาํ ใหคนเสียชีวิตในแตละป
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก
โรคปอดอักเสบ โรคถุงลมโปงพอง โรคเอดส โรคอุจจาระรวง วัณโรค และมะเร็งของหลอดลม
และปอด ในจํานวนนีม้ ีเพียงโรคเอดสและโรคอุจจาระรวงเทานัน้ ทีก่ ารสูบบุหรี่ไมไดเปนปจจัยเสีย่ ง
(องคการอนามัยโลก 2546)
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สําหรับประเทศไทย ในจํานวนชายไทยที่เสียชีวิต 235,326 คน ในป 2547
เปนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 35,390 คน คิดเปนรอยละ 15 และในจํานวนหญิงไทยที่
เสี ย ชีวิต 176,361 คน เป นผู เ สีย ชีวิ ตจากการสูบบุหรี่ 5,793 คน คิดเปนรอยละ 5
(ประกิต วาทีสาธกกิจ 2552)
จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2549) พบวา การสูบบุหรี่เปนปจจัย
เสี่ยงของการเสียชีวิตอันดับที่ 3 ของคนไทย รองจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
และการดื่มสุรา คนไทยเสียชีวติ จากการสูบบุหรี่ปละ 42,000 – 52,000 คน จากโรคตาง ๆ ดังนี้
โรคถุงลมโปงพอง
มะเร็งปอด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคทางเดินหายใจอื่นๆ
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งชนิดอื่นๆ
โรคอื่นๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่

10,427 คน
9,979 คน
7,907 คน
2,400 คน
2,396 คน
3,944 คน
4,130 คน

นอกจากผลกระทบทางดานสุขภาพแลว การสูบบุหรี่ยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม เปนภาระของครอบครัว และระบบประกันสุขภาพที่ประเทศตองแบกรับ
(สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 2552) การศึกษาของ สถิรกร พงศพานิช (2550) ได
แสดงใหเห็นวา รายจายที่รัฐบาลไทยตองใชไปกับโรคทีเ่ กิดจากการบริโภคยาสูบ มีแนวโนมเพิม่ ขึ้น
ตามลําดับ จาก 33,122 ลานบาท ในป 2542 เปน 49,430 ลานบาท ในป 2550 และ
การศึกษาของ กรกช ภูมี (2553) พบวา ในปจจุบันรัฐตองใชเงินคารักษาพยาบาลปละ
51,569 ลานบาท เพื่อดูแลผูป วยดวยโรคทีเ่ กิดจากการบริโภคยาสูบ
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สาเหตุที่ทาํ ใหการสูบบุหรี่แพรหลายในทุกกลุมอายุ
นาจะเปนผลมาจากการ
โฆษณา การสงเสริมการขาย และการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ ที่มวี ัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหมกี ารใชผลิตภัณฑยาสูบ โดยแหลงที่พบการสงเสริมการขายบุหรี่มากทีส่ ุด คือ
ผูคาเร รองลงมาคือ รานคาที่ขายบุหรี่ และการแขงขันกีฬา (บุปผา ศิริรศั มี และคณะ 2549)
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control:
FCTC) เปนความรวมมือระหวางนานาชาติฉบับแรก ที่มีวัตถุประสงคหลักคือ การเนน
และใหความสําคัญตอสุขภาพมากกวาผลประโยชนทางธุรกิจ และการคา มีสาระสําคัญ
คือ
1) การลดอุปสงค (Demand) ของยาสูบ ไดแก การใหการศึกษา การสราง
ความตระหนักเรื่องภัยบุหรี่ การเพิม่ ราคา และภาษียาสูบ การหามโฆษณาสงเสริมหรือ
สนับสนุนการขายบุหรี่ การติดฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และการชวยใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบ
2) การลดอุปทาน (Supply) ไดแก การสนับสนุนการปลูกพืชทดแทนยาสูบ
มาตรการการจัดการบุหรี่เถือ่ น / บุหรี่ลักลอบ / บุหรี่ปลอม เปนตน
ประเทศไทยเปน 1 ใน 40 ประเทศที่ไดลงนามในสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 และมีผลบังคับใชตั้งแต 27 กุมภาพันธ 2548
โครงการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International Tobacco
Control Policy Survey: ITC) เปนโครงการวิจัยเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ ครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และรอยละ
60 ของผูสูบบุหรี่ทั่วโลก โดยมีประเทศที่เขารวมโครงการวิจัย 19 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ ไอรแลนด เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด นิวซีแลนด เม็กซิโก
อุรุกวัย บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย บราซิล อินเดีย และซูดาน
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โครงการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
(International Tobacco Control Policy Survey - Southeast Asia: ITC - SEA (Thailand))
เปนโครงการวิจัยระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อมุงที่จะติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ ความรูเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบของนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ถูก
นํามาใชในชวงระยะเวลาที่ทําการสํารวจ โดยทําการสํารวจทุก 1 ปครึ่งโดยประมาณ
ตอเนื่อ งเป น ระยะเวลา 5 ป และไดข ยายระยะเวลาของโครงการตอ ไปอีก 5 ป เริ่ ม
ดําเนินการสํารวจรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2548 และจะสิ้นสุดโครงการในป 2558 พื้นที่
ทํ า การสํ า รวจครอบคลุ ม กรุ ง เทพมหานคร และ 4 ภาคของประเทศไทย ได แ ก
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยในแตละภาคเลือก
ดําเนินการสํารวจ 2 จังหวัด ในแตละจังหวัดครอบคลุมทั้งเขตเมือง และเขตชนบท
การสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2548) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นตอทาทีของบริษทั ผลิต
ยาสูบ ความรูเ รื่องผลกระทบของบุหรี่ตอสุขภาพ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การโฆษณา
สงเสริมการขายบุหรี่ การรับรูการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบของ
การสูบบุหรี่ การรับรูเกี่ยวกับการรณรงคทเี่ กีย่ วของกับการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ ขอมูล
จากการสํารวจรอบที่ 1 ใชเปนขอมูลพืน้ ฐานในการติดตามประเมินผลกระทบเชิงนโยบายของ
การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในการสํารวจรอบตอๆ ไป
การสํารวจรอบที่ 2 (สิงหาคม – กันยายน 2549) มุงเนนติดตามประเด็นเดิมที่มี
การสํารวจในรอบที่ 1 และผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่เปลี่ยนแปลง
ในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 คือ การใชฉลากคําเตือนแบบใหมที่เปนรูปภาพ
ทดแทนแบบเดิมที่ใชขอความเพียงอยางเดียว การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และการ
จํากัดพื้นที่สูบบุหรี่

6
การสํารวจรอบที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2551) ติดตามประเด็นเดิม และ
สํารวจเพิ่มเติมในประเด็นความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายหามการสูบบุหรี่ในผับ
บาร เนื่องจากภายหลังการสํารวจรอบที่ 2 รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายใหมเพิ่มเติม ใน
การศึกษารอบนี้ เนนการเปรียบเทียบผลการสํารวจทั้ง 3 รอบ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่เปลี่ยนแปลงในระหวางการสํารวจ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 คือ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย
การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ และการหามโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่
การสํารวจรอบที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน 2552) ในการศึกษารอบนี้ นอกจาก
ติดตามประเด็นเดิมแลวยัง เนนการเปรียบเทียบผลการสํารวจทั้ง 4 รอบในประเด็นที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ผลกระทบของนโยบาย และการรณรงค เพื่ อควบคุ มการบริ โภคยาสู บที่
เปลี่ยนแปลงในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 คือ การรับรูเรื่อง
การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ผานสื่อตาง ๆ การรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การเห็น
การวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย การเคยเห็นการโฆษณาบุหรี่จากแหลงตาง ๆ การจํากัด
พื้นที่สูบบุหรี่ในบาน ที่ทํางาน และที่สาธารณะ สวนนโยบายเพิ่มเติมที่ใชในการควบคุม
การบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4 คือ ผลการรณรงคที่เกี่ยวกับการ
ลดควันบุหรี่มือสองโดยมีขอความในการรณรงคผานทางโทรทัศนวา “หยุดทํารายผูอื่น
หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก :
เพื่อติดตามผลกระทบของนโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศไทย ระหวางป 2548 – 2558
วัตถุประสงคเฉพาะ :
1. เพื่อติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
2. เพื่อติดตามการรับรูเกี่ยวกับการรณรงคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ การรับรู
เรื่องฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และการรับรูการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
3. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบผลกระทบจากนโยบายการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ใน
ประเทศไทยระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
โครงการวิ จั ยผลกระทบจากนโยบายควบคุ มการบริ โภคยาสู บในประเทศไทย
ดําเนินการสํารวจคูขนานในประชากรสองกลุม คือ กลุมผูใหญที่สูบบุหรี่ และกลุมวัยรุนทั้งที่
สูบบุ หรี่และไม สูบบุหรี่ รายงานฉบับนี้ นําเสนอผลการสํา รวจในกลุ ม ผู ใ หญที่ สูบบุ ห รี่
(รวมทั้งผูที่เลิกสูบบุหรี่) ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ทั้งหญิงและชาย สําหรับผลการสํารวจ
ในกลุมวัยรุนทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ ไดนําเสนอแยกตางหากในรายงานอีกฉบับหนึ่ง
(รายงานการสํารวจระดับประเทศ เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย กลุมวัยรุน รอบที่ 4 (พ.ศ. 2552))
พื้น ที่ทําการสํารวจครอบคลุ ม กรุงเทพมหานคร และ 4 ภาคของประเทศไทย
ไดแก ภาคเหนือ (เชียงใหม แพร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย นครราชสีมา)
ภาคกลาง (นครปฐม สมุทรสาคร) และภาคใต (นครศรีธรรมราช สงขลา) รวม 9 จังหวัด

สวนที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้ ครอบคลุมประเด็น การบริโภคยาสูบของคนไทย
ในช ว ง 2 ทศวรรษที่ ผ า นมา นโยบายและการดํ าเนิ นการควบคุ มการบริ โภคยาสู บใน
ประเทศไทย มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่และปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลิกสูบบุหรี่

2.1 การบริโภคยาสูบของคนไทยในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา
ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา พบวา จํานวนผูสูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโนม
ลดลงจาก 10.4 ลานคน ในป 2529 เหลือ 9.5 ลานคน ในป 2549 (ตาราง 2.1) ซึ่งในชวง
เวลานี้มีการรณรงคและการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศอยางตอเนื่อง
ตาราง 2.1 แสดงจํานวนและอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 11 ขึ้นไป จําแนกตามเพศ
พ.ศ. 2529- พ.ศ. 2550
ป พ.ศ.

จํานวนผูสูบบุหรี่

อัตรา (%)

เปนประจํา (พันคน)

รวม

ชาย

หญิง

2529

10,377.0

26.4

48.8

4.1

2531

10,109.9

25.0

46.6

3.5

2534

11,402.1

26.3

48.9

3.8

2536

10,406.2

22.8

43.2

2.5

2539

11,254.3

23.5

44.6

2.5

2542

10,230.6

20.5

38.9

2.4

2544

10,551.2

20.6

39.3

2.2

2547
2549
2550

9,631.9
9,541.1
9,493.6

17.9
17.5
17.2

34.1
34.0
33.7

1.9
1.9
1.5

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550
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2.2 นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีความพยายามในการควบคุมการบริโภคยาสูบมาเปนระยะเวลา
ยาวนานและตอเนื่อง โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอปญหาและผลกระทบของการ
สูบบุหรี่ มีความกาวหนาในการกําหนดมาตรการและการดําเนินงานเปนอยางดี โดย
มีการดําเนินงานตั้งแตป 2517 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จากการรวบรวมนโยบายและการ
ดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ซึ่งสรุปกฎหมายควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ตามรอบการสํารวจของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบไดดังตอไปนี้
นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระยะกอนการสํารวจ
รอบที่ 1 (มกราคม 2548)
พ.ศ.2517 แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ไดผลักดันใหกระทรวงการคลังสั่งการ
ใหโรงงานยาสูบตองพิมพคําเตือนขางซองบุหรี่วา “บุหรี่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ”
พ.ศ.2519 กรุงเทพมหานครไดออกขอบัญญัติหามสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร และรถ
โดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2521 ไดมีการจัดตั้งกลุมมัชชวิรัต ซึ่งมีพระเปนแกนนําเพื่อใหเลิกสูบบุหรี่
โดยมีการรณรงคไมใหนําบุหรี่ไปถวายใหแกพระภิกษุ
พ.ศ.2523 สมาคมอุรเวชชไดมีการผลักดันใหเปลี่ยนแปลงคําเตือนขางซองบุหรี่
เพื่อใหดูรุนแรงมากขึ้น
พ.ศ.2526 สถาบันมะเร็งแหงชาติ ภายใตการสนับสนุนขององคการอนามัยโลกได
จัดสัมมนาเรื่อง “การสูบบุหรี่และสุขภาพในประเทศไทย” ขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข
ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการรณรงคปองกันและควบคุมการสูบ
บุหรี่ โดยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
พ.ศ.2529 มูลนิธิหมอชาวบานไดจัดตั้ง “โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่” ซึ่ง
ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่” มีบทบาทสําคัญในการรณรงค
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เพื่อการไมสูบบุหรี่ มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ
ในการรณรงคปองกันการบริโภคยาสูบ ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบจากการบริโภคยาสูบทั้งใน
ดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
พ.ศ.2530 ชมรมแพทยชนบทจัดใหมีการวิ่งรณรงคเพื่อไมใหมีการสูบบุหรี่ และ
ไดรวบรวมรายชื่อจํานวน 6,000,000 ชื่อ เพื่อสนับสนุนใหมีกฎหมายและนโยบายในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
พ.ศ.2531 คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท มีมติ
ไม เ ห็ น ชอบกับ โครงการสร า งโรงงานยาสู บ เพิ่ ม และมี ม ติ ห า มสู บ บุ ห รี่ ในห อ งประชุ ม
คณะรัฐมนตรี
พ.ศ.2532 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ
(คบยช.) มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในป
เดียวกันนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหหนวยงานในสังกัดทุกแหงเปนเขตปลอดบุหรี่
และไมใหเจาหนาที่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงหามมีการจําหนายบุหรี่ในรานคาของ
หนวยงานในสังกัด นอกจากนี้ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดหามการโฆษณาเพื่อ
สงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบ
พ.ศ.2534 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดตั้งสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อ
เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ รวมทั้งวางแผน
และใหความรูเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่
พ.ศ.2535 รัฐสภาไดผานรางพระราชบัญญัติจํานวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
พ.ศ.2536 คณะรัฐมนตรีมีมติใหขึ้นภาษีบุหรี่ตามการเปลี่ยนแปลงของคาครองชีพ
พ.ศ.2544 รัฐสภาผานรางพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยไดรับงบประมาณในการดําเนินงานจากเงินภาษีสรรพสามิตหรือเงินภาษีจากบุหรี่และ
สุรารอยละ 2 ตอป สสส.มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการสงเสริม
สุขภาพ ทั้งนี้รวมถึงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา อีกทั้งยังมีบทบาทในการ
สนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมทํางานรวมกันในการสงเสริมสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งไดสรางกลุมพันธมิตรที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดกฎหมายควบคุม
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การบริโภคยาสูบในหนวยงานภาครัฐ ไดแก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
ภาคประชาชน ไดแก สถาบันสุขภาพไทย (สสท.) และมูลนิธิสงเสริมการไมสูบบุหรี่
พ.ศ.2547 รัฐบาลลงสัตยาบันอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการ
อนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)
นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจ
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 (มกราคม 2548 - สิงหาคม 2549)
พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีมีมติใหมีการเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มา
เปนรูปภาพ มีผลบังคับใชตั้งแตในวันที่ 25 มีนาคม 2548 ตอมาในวันที่ 24 กันยายน 2548
กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงบังคับหามวางบุหรี่ ณ จุดขาย โดยหาม
ไมใหรานคาโชวบุหรี่ แตสามารถเขียนดวยตัวอักษรสีดําในกระดาษ A 4 ไดวา “ที่นี่มีบุหรี่ขาย”
หรือ “ที่นี่มีบุหรี่จําหนาย” และในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ไดมีการกําหนดเครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจ
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 (สิงหาคม 2549 - มกราคม 2551)
พ.ศ.2549 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวง 4 ฉบับไดแก
1. การบังคับใหบุหรี่ซิกาแรต พิมพฉลากแสดงชื่อสารพิษและสารกอมะเร็งทีอ่ ยูใ น
ควันบุหรี่ที่ขางซองทั้ง 2 ขาง โดยกําหนดสารพิษ 2 ชนิด ไดแก คารบอนมอนอกไซดและ
ไฮโดรเจนไซยาไนด และสารกอมะเร็ง 3 ชนิด ไดแก นิโคติน ทาร และฟอรมาลดีไฮด
2. การเพิ่มจํานวนภาพคําเตือน 4 สี พรอมขอความแสดงพิษภัยของบุหรี่ใน
บุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ จาก 6 ภาพเปน 9 ภาพ ไดแก ภาพที่ 1 ควันบุหรี่ทํารายผู
ใกลชิด ภาพที่ 2 สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหรี่ ภาพที่ 3 สูบแลวถุงลมพองตาย ภาพที่ 4
ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด ภาพที่ 5 ควันบุหรี่ทําใหหัวใจวายตาย ภาพที่ 6 ควันบุหรี่นํา
ชีวิตสูความตาย ภาพที่ 7 สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก ภาพที่ 8 สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง
และภาพที่ 9 ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดสมองแตก
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3. หามพิมพสรรพคุณบุหรี่วา รสออน รสเบา ในบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ และ
ยาเสน
4. ประกาศเพิ่มพื้นที่เปนเขตปลอดบุหรี่ โดยไดประกาศใหสถานที่หลายแหง
เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เชน โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษา
ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาตางๆ เปนตน
พ.ศ.2550 ประกาศใหรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มเฉพาะบริเวณที่มีระบบ
ปรับอากาศ (รวมถึง ผับ บาร และสถานบริการอื่นๆ) เปนเขตปลอดบุหรี่รอยเปอรเซ็นต
(เขตปลอดบุหรี่ประเภทที่ 1) สวนรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีระบบ
ปรับอากาศ เปนเขตปลอดบุหรี่เชนเดียวกัน แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ใหกับผูใชบริการได
(เขตปลอดบุหรี่ประเภทที่ 2) นอกจากนี้ ไดเพิ่มตลาดเปนสถานที่สาธารณะแหงใหมที่
ถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ประเภทที่ 2 ดวย
นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจ
รอบที่ 3 และรอบที่ 4 (มกราคม 2551 – เมษายน 2552)
พ.ศ.2551
1. ประกาศใหแกไขรูปภาพบนฉลากคําเตือนพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต ใหสื่อ
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่
2. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ไดมีพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.
2551 เพื่อควบคุมการใชสื่อโทรทัศนในการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ โดยกําหนดให
มีการตรวจพิจารณาภาพยนตรโดยใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
กําหนดดวยวา ภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด (พระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 2552) และใชการแสดงเครื่องหมายกํากับความ
เหมาะสมของผูชมภาพยนตร ในกรณีที่มีความเกี่ยวของกับบุหรี่ มีรายละเอียดดังนี้
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กลุมภาพยนตรในระดับทุกวัย หรือ ท ไมสามารถปรากฏภาพของ

บุหรี่ไดเลย

กลุม 13 ปขึ้นไป สามารถปรากฏภาพบุหรี่ไดในระดับนอย โดย
จะตองพิจารณาจากบริบทของเรื่องที่ไมสามารถเลี่ยงได ภาพบุหรี่ปรากฏไดในจํานวน
ความถี่นอยมาก และการปรากฏภาพนั้นตองนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหรี่
ที่ชัดเจน โดยตองไมเปนการชี้นํา ชักจูง หรือสรางคานิยม และทัศนคติเชิงบวกในการ
สูบบุหรี่
กลุม 15 ปขึ้นไป สามารถปรากฏภาพบุหรี่ไดในระดับปานกลาง

โดยจะตองพิจารณาจากบริบทของเรื่องที่ไมสามารถเลี่ยงได และการปรากฏภาพนั้นควร
นําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหรี่ที่ชัดเจน ไมเปนเนื้อหาหลักของเรื่อง บุคคล
ที่ปรากฏในภาพกับบุหรี่อาจเปนตัวเอกของเรื่องโดยตองไมเปนการชี้นํา ชักจูง หรือสราง
คานิยม และทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหรี่
กลุม 18 ปขึ้นไป และ
กลุม 20 ปขึ้นไป สามารถ

ปรากฏภาพบุหรี่ไดในระดับมากแตตองไมเปนการชี้นํา ชักจูง หรือสรางคานิยม และ
ทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหรี่
(พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 2552)

2.3 มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเทศไทยได รับ การยอมรับ ในระดั บนานาชาติวา มี ม าตรการควบคุม การ
บริโภคยาสูบที่อยูในระดับดีมากประเทศหนึ่ง ปจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายในการ
ควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ ฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณทยาสูบ พ.ศ. 2535
ซึ่งกฏหมายฉบับแรกมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการผลิต การโฆษณา การสงเสริมการ
ขาย และการจัดจําหนายผลิตภัณฑยาสูบใหอยูในขอบเขตที่พอเหมาะ และฉบับที่ 2 คือ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งใหความสําคัญตอประชาชน
ในสังคมเพื่อเปนหลักประกันวาจะไดรับการปกปองไมใหไดรับอันตรายจากการสูดดมควัน
บุหรี่ที่ผูอื่นสูบในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายขึ้นภาษีบุหรี่เปนระยะๆ มีหนวยงาน
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ควบคุมการบริโภคยาสูบในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกําหนดแผนแมบทในการควบคุมยาสูบ
และเฝาระวังการบริโภคยาสูบ มีองคกรเอกชนรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ มีสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนองคกรสนับสนุนเพื่อทําใหการทํางาน
ควบคุมยาสูบมีหลักประกันในดานงบประมาณที่ตอเนื่อง และสามารถพึ่งตนเองได
มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยมีหลายมาตรการ ในที่นี้
จะกลาวถึงมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบภายใตกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม
การบริโภคยาสูบ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
2.3.1 มาตรการทางภาษี/ราคาบุหรี่
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต เปนมาตรการสําคัญที่ใชในการควบคุมยาสูบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การขึ้นภาษีทําใหราคาบุหรี่สูงขึ้นสงผลใหอัตราการสูบบุหรี่ลดลง
ตั้งแตป 2535 ถึง 2552 โดยยอดการจําหนายบุหรี่ลดลง เมื่อมีการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต
บุหรี่ซิกาแรต แมวารายไดภาษีของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น (ตาราง 2.2) ซึ่งสะทอนวา จํานวนการ
บริโภคบุหรี่ซิกาแรตของประชาชนโดยรวมลดลง สอดคลองกับอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชน
ที่ลดลงเชนกัน (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ 2551)
โพลลศูนยวิจัยกสิกรไทย (2546) สํารวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่
เมื่อมีการขึ้นราคาบุห รี่ พบวา กลุม ตัว อยางรอยละ 53.7 เลิก สูบบุหรี่ห รือสูบบุห รี่
นอยลง สวนอีกรอยละ 46.3 สูบบุหรี่เทาเดิมโดยบางสวนสูบบุหรี่ยี่หอเดิมและบางสวน
เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ที่มีราคาถูกลง สอดคลองกับการศึกษาของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อ
การควบคุมยาสูบ (2551) ที่พบวา การขึ้นภาษีทําใหราคาบุหรี่สูงขึ้น ซึ่งอาจเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหอัตราการสูบบุหรี่ลดลง
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ตาราง 2.2 แสดงอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต รายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต
ยอดจําหนายบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี่ระหวาง พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2552
ป พ.ศ.
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

อัตราภาษีสรรพสามิต
รายไดภาษีสรรพสามิต
ยอดจําหนาย
บุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิกาแรตจัดเก็บจริง
บุหรี่
(รอยละ)
(ลานบาท)
(ลานซอง)
55.0
15,438
2,035
55.0
15,346
2,125
62.0
19,642
2,328
62.0
20,153
2,103
68.0
24,095
2,463
68.0
29,807
2,415
70.0
28,547
1,940
70.0
26,643
1,811
71.5
28,113
1,825
75.0
31,793
1,597
75.0
31,148
1,717
75.0
32,687
1,981
75.0
36,105
2,137
75.0
38,223
2,288
79.0
35,642
1,750
80.0
41,823
1,818
80.0
41,832
1,837
85.0
43,936
1,794
ที่มา : ศูนยวิจัยและจัดการความรูเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ 2551, 2552
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2.3.2 ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
การพิมพฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ เปนมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่
สําคัญมาตรการหนึ่ง เพราะเปนการใหขอมูลถึงอันตรายของการสูบบุหรี่แกทั้งผูสูบบุหรี่
และผูไมสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่จะไดรับขอมูลเหลานี้ทุกครั้งที่หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ เปนการสราง
ความตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มากขึ้น และสามารถกระตุนใหผูสูบบุหรี่คิดถึง
การเลิกสูบบุหรี่
การวิจัยในตางประเทศ พบวา ฉลากคําเตือนชนิดรูปภาพมีผลในการลดอัตราการสูบบุหรี่
ในประเทศอยางเห็นไดชัด ประเทศแคนาดาเปนประเทศแรกที่มีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่เปน
รูปภาพ ตั้งแตปลายป 2543 หลังจากมีการใชฉลากคําเตือนดังกลาวเปนเวลา 1 ป ได
สํารวจผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ พบวา ผูสูบบุหรี่รอยละ 44 ระบุวา ภาพคําเตือนทํา
ใหเกิดความคิดที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น ผูสูบบุหรี่ที่ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่รอยละ 38
ระบุวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหอยากเลิกสูบบุรี่ ผูสูบบุหรี่รอยละ 58
ระบุวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีตอสุขภาพ
และรอ ยละ 35 ระบุว า มีค วามรูเ กี่ย วกับ ผลของการสูบ บุห รี่ ที่มีตอ สุ ข ภาพมากขึ้ น
(มูลนิ ธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ผลการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2545 พบวา 3 ใน 4 ของชาวแคนาดา รวมถึงผู
สู บบุ หรี่ ส วนใหญ สนั บสนุ นการมี ฉลากคํ าเตื อนบนซองบุ หรี่ และร อยละ 72 ของผู สู บบุ หรี่
สนับสนุนใหมีการแนบรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพและคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่ใน
ซองบุหรี่ดวย (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ม.ป.ป.)
ประเทศไทยเปนประเทศลําดับที่ 4 ที่มีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ชนิดรูปภาพตอจาก
แคนาดา บราซิล และสิงคโปร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหผูผลิตและผูนํ าเขาบุหรี่ ตางประเทศจะตอง
ดําเนินการพิมพฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ชนิดรูปภาพ 4 สี โดยคําเตือนมีทั้งหมด 6 ภาพ
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2548 ตอมาในป 2549 กระทรวงสาธารณสุข
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ไดออกประกาศเพิ่มจํานวนภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จาก 6 ภาพเปน 9 ภาพ และใหใช
มาจนถึง ป 2553 จากผลการสํารวจของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย ระหวางป 2548 – 2551 พบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ทําใหผูสูบบุหรี่เปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 44.5 ในการสํารวจรอบที่ 1 (พ.ศ. 2548)
เปนรอยละ 62.9 ในการสํารวจรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) และเพิ่มขึ้นเล็กนอยในการสํารวจ
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551) คือ รอยละ 56.0 (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2550 ; อารี จําปากลาย และ
คณะ 2553)
เมื่อป 2552 ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ใหปรับปรุงภาพคําเตือนบนซอง
บุหรี่จาก 9 ภาพ เปน 10 ภาพ และมีผลบังคับใชในวันที่ 29 มีนาคม 2553 (ศูนยวิจัยและ
จัดการความรูเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ 2553) ตอมา ไดมีการเพิ่มเนื้อที่ของขนาดคํา
เตือนบนซองบุหรี่ จากรอยละ 50 ของพื้นที่ในป 2548 เปนรอยละ 60 ของพื้นที่ในป 2554
2.3.3 การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
กระทรวงสาธารณสุขไดออกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
กําหนดใหสถานที่สาธารณะตางๆ เปนเขตปลอดบุหรี่ โดยไดมีการปรับและขยายสถานที่
ที่ตองเปนเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) และ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545) ไดกําหนดใหสถานที่ราชการ สํานักงาน สถานที่ทํางาน ล็อบบี้โรงแรม
รานอาหารปรับอากาศ และรถไฟ เปนเขตปลอดบุหรี่ ตอมากระทรวงสาธารณสุขได
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550) กําหนดให ผับ บาร และ
สถานบริ ก ารอื่ น ๆ เป น เขตปลอดบุ ห รี่ ร อ ยเปอร เ ซ็ น ต อย า งไรก็ ต าม แม ส ถานที่
สาธารณะสวนใหญจะถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่แลว แตสังคมไทยในภาพรวมยัง
ไมไดตื่นตัวถึงสิทธิของผูไมสูบบุหรี่ ในการที่จะไดรับอากาศบริสุทธิ์ สภาพที่เปนอยูคือ
ความยอหยอนในการปฏิบัติตามกฎหมายของเจาของสถานที่ โดยปลอยใหมีการสูบบุหรี่ในที่
หามสูบและเจาพนักงานไมดูแลการบังคับใชกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ผูไมสูบบุหรี่สวนใหญ
ไมคอยจะเรียกรองสิทธิของตนเองเมื่อมีผูเขามาสูบบุหรี่ในที่ที่หามสูบ (บังอร ฤทธิภักดี 2550)
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การสํา รวจยัง พบวา ยัง มีผูฝาฝนสูบบุหรี่ในสถานที่ที่หามสูบในสัดสวนที่สูงมา
โดยตลอด จากผลการสํารวจของสํานักงานเอแบคโพลลใน ป 2548 พบวา ประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา เคยพบเห็นการสูบบุหรี่ใน
สถานที่ตางๆ ดังนี้ หองสุขาสาธารณะ (รอยละ 78.7) ตูโทรศัพทสาธารณะ (รอยละ
71.3) สถานที่ ร าชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ (ร อ ยละ 63.2) และสถานศึ ก ษาระดั บ ต่ํ า กว า
อุดมศึ กษา (ร อยละ 55.3) ซึ่ งสถานที่เหลานี้กฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอดบุห รี่
(เอแบคโพลล 2548 อางใน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ม.ป.ป.;
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ม.ป.ป.)
2.3.4 การหามโฆษณาบุหรี่
บริษัทที่ผลิตบุหรี่ใชการโฆษณาและการสงเสริมการขายเปนกลยุทธที่สําคัญใน
การหาลูกคารายใหมๆ เพื่อทดแทนลูกคาที่เลิกสูบบุหรี่และที่เสียชีวิตไปดวยโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ ผลการศึกษาสวนใหญชี้ใหเห็นวา การโฆษณาบุหรี่สงผลใหมีการบริโภคบุหรี่
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน บริษัทบุหรี่จึงตองพยายามหาวิธีการใหมๆ ในการ
โฆษณา โดยมุงเปาไปที่กลุมเยาวชน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการหามโฆษณาเพื่อมิใหมีผู
สูบบุหรี่มากขึ้น
การโฆษณาบุหรี่และการสงเสริมการขายบุหรี่มีผลตอเยาวชนอยางยิ่ง และการ
พบเห็ น การโฆษณาอยู เ สมอเป น สาเหตุ สํ า คั ญ ต อ การสู บ บุ ห รี่ ข องคนในวั ย นี้ ด ว ย
เนื่องจากประเทศตางๆ มีการหามการโฆษณาบุหรี่อยางเขมงวด ทําใหบริษัทบุหรี่ตอง
พยายามหาวิ ธี ก ารใหม ๆ ในการโฆษณาโดยเฉพาะต อกลุ มเยาวชน มี ทั้ งการโฆษณา
ทางออมดวยการใหการสนับสนุนการแขงขันกีฬา สงเสริมการแสดงดนตรีร็อกและดิสโก
การโฆษณายี่หอบนเสื้อยืด กระเปาสะพายหลัง หรือเครื่องใชอื่นๆ ที่เด็กชอบ (บังอร ฤทธิภักดี
2550) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วสันต ศิลปะสุวรรณ และคณะ (2543) ที่
พบวา บริษัทบุหรี่มีการพลิกแพลงกลยุทธทางการตลาดใชการโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย
เชน การมอบตูโชวบุหรี่ใหรานคา แจกปฏิทิน นาฬิกา และติดสติกเกอรหนาราน
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2.3.5 การชวยผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่
ผูสูบบุหรี่สวนใหญมีความตองการที่จะเลิกสูบบุหรี่ แตเลิกไมสําเร็จแมไดพยายาม
มาแลวหลายครั้ง ดังนั้น กลไกในการใหความชวยเหลือ ปจจัยแวดลอม และบริการที่รัฐ
จัดให จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
สิ่งแวดลอมมีความสําคัญในการชวยใหผูสูบบุหรี่ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ
เชน กําหนดใหบานเปนเขตปลอดบุหรี่ ที่ทํางานเปนเขตปลอดบุหรี่ จํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ใน
สถานที่สาธารณะใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูที่ตองการเลิกสูบบุหรี่เลิกไดงายขึ้น
สํ า หรั บ ผู ที่ พ ยายามเลิ ก สู บ บุ ห รี่ แ ต ยั ง เลิ ก ไม สํ า เร็ จ การจั ด บริ ก ารให ค วาม
ชวยเหลือแกผูที่ตองการเลิกสูบบุห รี่เปนสิ่งจําเปน ปจจุบันมีสถานบริการที่ใหความ
ชวยเหลือคนที่ตองการเลิกสูบบุหรี่อยูในโรงพยาบาลและคลินิค รวมทั้งมีศูนยบริการเลิก
สูบบุ หรี่ ทางโทรศั พท แหงชาติ เริ่ มก อตั้งเมื่ อเดื อนกั นยายน 2551 และเปดบริ การให
คําปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท หรือ Quitline สายดวนเลิกบุหรี่ 1600 เมื่อตนเดือน
มกราคม 2552 โดยมีผูใหคําปรึกษาที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญ (Counselor) จํานวน 2
คน จากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ซึ่งตั้งแตเปดใหบริการมาจนถึงเดือนสิงหาคม
2552 มีจํานวนผูขอรับคําปรึกษามากกวา 20,000 ราย (จินตนา ยูนิพันธุ 2552) โดยมีทุก
ระดั บ ทุ กเพศ ทุ กวั ย ทุกสาขาอาชี พ ไม ว าจะเปนหมอ ตํารวจ นั กเรี ยน นั กศึ กษา
แมบาน หรือกระทั่งพระสงฆ ศูนยฯ ไดเปดใหบริการตั้งแตเวลา 7.30 – 20.00 น. ทุกวัน
จันทร – ศุกร สําหรับนอกเวลาทําการและวันหยุดตางๆ จะบันทึกการโทรเขาและดําเนินการ
โทรกลับเพื่อใหคําปรึกษา (ชนะภัย อดิเรกศิวกุล 2553)
2.3.6 มาตรการปองกันการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน
ในป 2546 ประเทศไทยมีกฎหมายหามจําหนายบุหรี่แกเด็กและเยาวชนที่มีอายุ
ต่ํากวา 18 ป โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เพื่อเปนการปองกันการเขาถึง
บุหรี่ของเยาวชน แตจากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2550) พบวา
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เยาวชนอายุต่ํากวา 18 ปสวนใหญ (รอยละ 93.6) ไมเคยถูกผูขายขอดูบัตรประชาชน
ในขณะซื้อบุหรี่ (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 2551) ขณะที่ผล
การศึกษาของ บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา วัยรุนรอยละ 36.5 ที่ระบุวา ไม
เคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเพราะอายุไมถึง 18 ป การที่จะประสบความสําเร็จในการ
บังคับใชกฎหมายหามขายบุหรี่แกเด็กนั้น จะตองมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในสวนของผูคาปลีกอยูเปนระยะๆ
ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผล
โดยตรงตอกิจกรรมสงเสริมการขายบุหรี่และยาสูบตอเยาวชน หนึ่งในมาตรการที่นํามาใช
คือการหามขายบุหรี่แบบแบงขาย นั้นคือใหขายเปนซองเทานั้น และการเปดซองบุหรี่แบง
ขายยังอาจจะทําใหบุหรี่เกิดความชื้นได และทําใหผูขายมีโอกาสจําหนายบุหรี่ในราคาที่
ไมไดมาตรฐานอีกดวย (โครงการศึกษาและเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ 2553) แตจาก
ผลการวิจัยที่ผานมาพบวา ผูขายตามถนนและพอคาอื่นๆ ขายบุหรี่โดยนับมวน อันทํา
ใหเยาวชนซื้อบุหรี่ไดงายขึ้น และทําใหจุดมุงหมายของการมีฉลากคําเตือนโทษของบุหรี่
ไมเกิดประโยชนเทาที่ควร (บังอร ฤทธิภักดี 2550)
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีอีกหนึ่งในมาตรการที่นํามาใช เพื่อปองกันเยาวชน
จากการเขาถึงบุหรี่ นั้นคือ กฎหมายการหามขายบุหรี่ซองเล็ก หรือบุหรี่ที่บรรจุซองนอยกวา
20 มวนตอซอง (โครงการศึกษาและเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ 2553) และจาก
การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย พบวา บุหรี่ซองเล็กเปนที่นิยมในหมูผูสูบบุหรี่วัย 14 – 15
ป มากกวาในผูสูบบุหรี่ที่เปนผูใหญ เนื่องจากราคาถูกและเก็บซอนงาย ดังนั้น การหามขาย
บุหรี่ซองเล็กเปนมาตรการที่สําคัญในการรณรงค เพื่อลดชองทางที่เด็กและเยาวชนเขาถึง
ยาสูบได (บังอร ฤทธิภักดี 2550)
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2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
2.4.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่
ผลจากการสํ ารวจพฤติ กรรมการสู บบุ หรี่ ของประชากรไทย อายุ 15 ป ขึ้ นไป โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2549 พบวา อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เทากับ 18.3 ป โดยเพศชายเริ่ม
สูบบุหรี่ที่อายุเฉลี่ยนอยกวาเพศหญิง (18.2 ป และ 19.9 ป ตามลําดับ) (มูลนิธิรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหรี่ 2551) และจากผลการสํารวจของโครงการผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบในประเทศไทย รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) และรอบที่ 3 (พ.ศ. 2551)ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสํารวจในกลุมอายุ 13-19 ป พบวา วัยรุน
กลุมตัวอยางเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 13.8 ป 14.9 ป และ 17.1 ปตามลําดับ
(บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2549, 2550; ทวิมา ศิริรัศมี 2553) ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของผองศรี ศรีมรกต และ รุงนภา ผาณิตรัตน (2548) ที่พบวา เยาวชนเริ่มสูบ
บุหรี่ที่อายุเฉลี่ย 13.8 ป โดยอายุต่ําสุดที่เริ่มสูบบุหรี่คือ 5 ป และอายุสูงสุดที่เริ่มสูบบุหรี่
คือ 19 ป
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันจําแนกตามกลุมอายุ
การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ในชวง 16 ปที่ผานมาของ
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (2551) (นับตั้งแตป 2534 ถึง 2550) พบวา
ในทุกรอบการสํารวจ กลุมอายุที่มีปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยตอวันต่ําสุด คือประชากรกลุม
ที่มีอายุ 15-18 ป และสูงสุดคือ อายุ 41-59 ป โดยในป 2550 พบวา ตัวอยางที่มีอายุ 1518 ป และ 41-59 ป มีปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยตอวันต่ําสุดและสูงสุด เทากับ 6.4 มวน
และ 10.4 มวน ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวา ทุกกลุมอายุมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยในทิศทางที่ดีขึ้น นั่นคือ มีปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยลดลงในทุกรอบ
ยกเวนในป 2550 ที่ปริมาณการสูบบุหรี่สูงขึ้นเล็กนอย การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบ
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บุหรี่ในป 2549 เปรียบเทียบกับป 2550 พบวา ประชากรทุกกลุมอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป และต่ําสุดในกลุม
อายุ 15-18 ป
ผลการสํารวจของโครงการผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย ในกลุมอายุ 18 ปขึ้นไป รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) พบวา สูบบุหรี่เฉลี่ย 14 มวนตอวัน
และลดลงเหลือ 10.2 มวนตอวัน ในการสํารวจรอบที่ 2 และ 10.3 มวนตอวัน ในการ
สํารวจรอบที่ 3 (พ.ศ. 2549) (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2549 ,2550 ; อารี จําปากลาย
และคณะ 2552)
อัตราการสูบบุหรี่
ขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พบวา ประชากรไทย
มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงจากรอยละ 30.5 ในป 2534 เหลือรอยละ 18.5 ในป 2550
โดยเพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงจากรอยละ 55.6 ใน ป 2534 เหลือรอยละ 36.6 ในป
2550 สวนอัตราการสูบบุหรี่ของเพศหญิงลดลงจากรอยละ 4.6 ในป 2534 เหลือรอยละ 1.6
ในป 2550 (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 2551)
ผลการสํารวจของโครงการผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย ในกลุมวัยรุน รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) พบวา อัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุนเทากับ รอยละ 11.3
โดยวัยรุนชายสูบบุหรี่รอยละ 20.3 และวัยรุนหญิงสูบบุหรี่รอยละ 1.5 ในการสํารวจรอบที่ 2
(พ.ศ. 2549) พบวา อัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15.0 โดยวัยรุนชาย
สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 27.8 และวัยรุนหญิงสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.3 และในการ
สํารวจรอบที่ 3 (พ.ศ. 2553) ยังคงพบวา อัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 18.3
โดยอัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 32.1 และวัยรุนหญิงสูบบุหรี่รอยละ 2.7
(บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2549, 2550 ; ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2553)
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2.4.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปจจัยทางดานประชากร
แบบแผนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเพศชาย และเพศหญิงมีความแตกตางกันไป
ตามสังคมและวัฒนธรรม จากการวิเคราะหลักษณะทั่วไปของประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
ที่สูบบุหรี่ โดยใชขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2549) พบวา ผูชาย
มีอัตราการสูบบุหรี่มากกวาผูหญิง (รอยละ 36.9 และรอยละ 2.0 ตามลําดับ) อัตราการสูบบุหรี่
นอกเขตเทศบาลสูงกวาในเขตเทศบาล (รอยละ 20.9 และรอยละ 14.7 ตามลําดับ) เมื่อ
แบงตามภาค พบวา กรุงเทพฯ มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุด (รอยละ 13.9) ขณะที่ภาคใตมีอัตรา
การสูบบุหรี่สูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 22.1 และรอยละ 20.5 ตามลําดับ)
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 2551)
จรรยา เศรษฐบุตร และ วรชัย ทองไทย (2550) ไดศึกษาผูสูบบุหรี่ วัยรุนสูบบุหรี่
และผูรับควันบุหรี่ ในพื้นที่เฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี พบวา ผูชายมีอัตราการสูบบุหรี่
สูงกวาผูหญิงในทุกกลุมอายุ และยังพบวา คนโสดจะสูบบุหรี่นอยกวาผูที่แตงงานแลว แสดง
ใหเห็นวา สถานภาพสมรสเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอสถานภาพการสูบบุหรี่
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และสังคม
จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยตั้งแตป 2534 - 2550 พบวา
กลุมจนที่สุดมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวากลุมที่รวยที่สุด ในทุกรอบของการสํารวจ โดยในป
2550 กลุมจนที่สุดมีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 18.5 ขณะที่กลุมรวยที่สุดมีอัตราการสูบบุหรี่
รอยละ 11.5 (ศรัณญา เบญจกุล และคณะ ม.ป.ป.)
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ในดานดานอาชีพ พบวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนกลุมที่มีสัดสวนของผู
สูบบุห รี่สูง กว า กลุ ม ทํา งานนอกภาคเกษตรกรรม สํา หรับดา นการศึก ษา พบวา ผูที่ มี
การศึ กษาสู งกว าจะสู บบุ หรี่ น อยกว าผู ที่ มี การศึ กษาต่ํ า ทั้ งในเพศชายและเพศหญิ ง
(จรรยา เศรษฐบุตร และ วรชัย ทองไทย 2550)
ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม
ครอบครัว
ครอบครั ว เป น ป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ใ กล ชิ ด กั บ ตั ว ผู สู บ บุ ห รี่ ม ากที่ สุ ด ผล
การศึกษาของทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2553) พบวา วัยรุนตัวอยางที่สูบบุหรี่ มีพี่ชายหรือ
พี่สาวที่สูบบุหรี่ รอยละ 29.9 ในขณะที่วัยรุนตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่
ในสัดสวนที่ต่ํากวามาก (รอยละ 17.7) และยังพบวา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่
เพิ่มขึ้น 1 คนทําให วัยรุนมีโอกาสสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1.5 เทา เชนเดียวกับการศึกษาของ Saul
R. Kelson, James L. Pullella และ Anders Otterland (1975) ที่ทําการสํารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมวัยรุน ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ถาวัยรุนมาจาก
ครอบครัวที่มีทั้งบิดา มารดา พี่ชายที่สูบบุหรี่จะทําใหวัยรุนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปน 4 เทา เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่ไมสูบบุหรี่ แสดงใหเห็นวา บุคคลใกลชิดใน
ครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ผลการศึกษาของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในการสํารวจรอบที่ 3 (พ.ศ. 2551) พบวา เหตุผล 3 อันดับแรกที่มีสวนใหเลิกสูบบุหรี่ คือ
ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 94.8) ความ
ตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ94.7) และการที่ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบ
บุหรี่ (รอยละ94.1) (อารี จําปากลาย และคณะ 2553)

26
สื่อโฆษณา
การโฆษณาจะมีผลทําใหลูกคาใชสินคามากขึ้น หรือทําใหผูใชอยูแลวใชมากขึ้น
ผลการศึกษาที่ผานมาพบวา การสงเสริมการขายตางๆ มีผลตอการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนมากที่สุด
และการพบเห็นการโฆษณาอยูเสมอเปนสาเหตุสําคัญตอการสูบบุหรี่ของคนในวัยนี้ดวย
การศึกษาหลายชิ้นแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การโฆษณาหรือการดึงดูดความสนใจ มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การลองสู บ บุ ห รี่ ข องเยาวชน โอกาสที่ เ ยาวชนได รั บ หรื อ เข า ถึ ง สื่ อ
สามารถใชเปนตัวทํานายการสูบบุหรี่ในเยาวชนได เพราะวัยรุนมีความไวตอสื่อมากกวา
ผูใหญถึง 3 เทา (Centers for Disease Control and Prevention, 1994) การโฆษณามี
อิทธิพลตอวัยรุนมากกวาการชักชวนจากเพื่อน (Pollay et al, 1996) นอกจากนี้ ยังพบวา
บุหรี่ยี่หอที่มีการโฆษณามาก จะมีผูสูบบุหรี่ยี่หอนั้นมากตามไปดวย (Hammond et al, 2000)
ในทางกลับกัน สื่อโฆษณาก็มีผลใหผูสูบบุหรี่ไดรับความรูเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ ซึ่งอาจสงผลตอการเลิกสูบบุหรี่ไดเชนกัน และผลการสํารวจของโครงการ
ติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในกลุมผูใหญ
รอบที่ 1 - 3 (พ.ศ. 2548 - 2551) พบวา โทรทัศนเปนแหลงที่กลุมตัวอยางรับรูวา เปน
แหลงโฆษณาหรือใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่มากที่สุด (อารี จําปากลาย
และคณะ 2553) และการศึกษาของ Melanie A. Wakefield และคณะ (2008) ในประเทศออสเตรเลีย
พบวา การดูโฆษณาที่เกี่ยวของกับการตอตานการสูบบุหรี่ ประมาณ 4 ครั้งตอ 1 เดือน ทําให
อัตราการสูบบุหรี่ของผูใหญลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นวา สื่อโฆษณาอาจจะชวยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูใหญได
ถึงแมปจจุบันจะมีการออกกฎหมายหามการโฆษณาบุหรี่ตามสื่อตางๆ ผูผลิต
และจําหนายบุหรี่ก็พยายามโฆษณาบุหรี่ทางออม โดยผานทางแหลงอื่นๆ เชน โปสเตอร
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ การตั้งโชวในจุดที่เห็นเดนชัดในรานคา เปนตน จากผลการศึกษา
ของบุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา กลุมตัวอยางสังเกตเห็นการโฆษณาบุหรี่ในแหลง
ตางๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ โปสเตอร ปายโฆษณาขนาดใหญ หนังสือพิมพ/นิตยสาร
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รานคา ผูคาเรตามทองถนน คอฟฟชอพ ดิสโกเทค/คาราโอเกะ/เลาจน /สถานบันเทิงอื่นๆ
เพิ่มขึ้นในทุกแหลง

2.5 การเลิกสูบบุหรี่และปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลิกสูบบุหรี่
การเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จและไมสําเร็จนั้นยอมขึ้นอยูกับสาเหตุและแรงจูงใจที่
กอใหเกิดการเลิกสูบบุหรี่เปนสําคัญ จากการทบทวนองคความรูที่ผานมา พบวา สาเหตุ
และแรงจูงใจที่สําคัญของการเลิกสูบบุหรี่มักเกิดจากการที่บุคคลรอบขางขอรอง โดยบุคคล
รอบขางจะคอยกระตุนเตือน และเปนกําลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ นอกจากนี้ การกลัวเปนโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ การตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ที่อาจกอใหเกิดโรครายตางๆ และการเห็น
บุคคลรอบขางที่ประสบโรครายอันเนื่องมาจากบุหรี่ ก็เปนแรงจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ไดเชนกัน
(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2548; สรอย อนุสรณธีรกุล และคณะ 2544; อรวรรณ หุนดี 2542)
ผลการศึกษาของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในเรื่องเหตุผลที่ทําใหผูสูบบุหรี่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ พบวา เหตุผลสําคัญที่ทําใหคิดจะเลิก
สูบบุหรี่ คือ ความวิตกกังวลในสุขภาพของตนเอง สุขภาพของคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่ และ
ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2549, 2550 ; อารี จําปากลาย
และคณะ 2553) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจรรยา เศรษฐบุตร และวรชัย ทองไทย
(2550) ที่ พ บว า แรงจู ง ใจที่เ ลิ ก สู บ บุห รี่ ได แ ก เหตุ ผ ลดา นสุข ภาพหรื อ ภาวะเจ็ บ ป ว ย
เหตุผลวาเบื่อ สวนอีกประมาณรอยละ 10 เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี ไมมีประโยชน
และไมใชสิ่งจําเปนของชีวิต และการศึกษาของสรพงษ เจริญกฤตยาวุฒิ (2551) พบวา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จของประชากรไทย ไดแก เพศ อายุ สาเหตุ
การเริ่มสุบบุหรี่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เขตที่พักอาศัย ระดับรายได ความ
พยายามในการเลิกสูบบุหรี่ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา และภูมิภาคที่อาศัย และ
จากการศึกษาของ Baddouna และ Wehdeh-Chidiac (2001) ศึกษาเปรียบเทียบอัตรา
การเลิกสูบบุหรี่ระหวางผูชายกับผูหญิง พบวา อัตราการเลิกสูบบุหรี่มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผูที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษามีอัตราการ
เลิกสูบบุหรี่เทากับ 0.44 และผูที่ไมมีงานทํามีอัตราการเลิกสูบบุหรี่เพียง 0.05
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สวนที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การสํารวจติดตามผลระยะยาว นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยครั้งนี้
เปนการสํารวจรอบที่ 4 เพื่อนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ทําการศึกษา
ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2548) รอบที่ 2 (สิงหาคม – กันยายน 2549)
รอบที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2551) และรอบที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน 2552)
ในสวนนี้ อธิบายถึงนิยามศัพท ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา วิธีการสุม
ตัวอยางในการสํารวจทั้ง 4 รอบ แบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การอบรมพนักงานสัมภาษณ การควบคุมคุณภาพงานสนาม รวมทั้งประเด็นขอพิจารณา
ดานจริยธรรม

3.1 นิยามศัพท
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือบุหรี่ที่ไมได
ผลิต จากโรงงาน ไดแก บุห รี่ ที่ มวนเองโดยใชวัสดุ หาง า ยในทองถิ่ น อาจเปน กระดาษ
ใบตอง ใบจาก เปนตน
ผูสูบบุหรี่ หมายถึง ผูที่ตอบวา ตลอดชีวิตเคยสูบบุหรี่หรือยาเสนตั้งแต 100 มวนขึ้น
ไป และสูบบุหรี่หรือยาเสนอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง ในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ
ครัวเรือน หมายถึง การที่มีบุคคลหรือกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในบานเทานั้น สําหรับ
บุคคลที่อาศัยอยูในสถานที่อื่นๆ เชน สถานสงเคราะห บานเด็กกําพรา เรือนจํา เปนตน
ไมรวมอยูในการศึกษานี้
เขตเมื อ ง หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ก ระทรวงมหาดไทยกํ า หนดให เ ป น เขตเทศบาล
นอกเหนือจากนั้นจัดเปนเขตชนบท
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่อยูในกรอบของการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงและชายที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
และตลอดชีวิตเคยสูบบุหรี่หรือยาเสนตั้งแต 100 มวนขึ้นไป และสูบบุหรี่หรือยาเสนอยางนอย
อาทิตยละ 1 ครั้ง ในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ และเปนบุคคลที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปน
ตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้
วิธีการสุมตัวอยาง
ในการสํารวจรอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) ไดสุมตัวอยางจํานวน 2,000 คน ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษา โดย
ในแต ละครัวเรื อนเลื อกผูสูบบุหรี่ เพศชาย 1 คน และเพศหญิ ง 1 คน ในการเลื อกกลุ ม
ตัวอยางไดออกแบบใหเปนตัวแทนในระดับภาค ตัวแทนในเขตเมือง และเขตชนบท โดยใช
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Stratified Multi-stage Sampling)
โดยแบงเปน
กรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต ในแตละภาค สุมมา 2 จังหวัด รวมทั้งหมดสุมได 9 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม แพร นครราชสีมา หนองคาย นครปฐม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช และ
สงขลา โดยในแตละจังหวัดกําหนดใหมีทั้งเขตเมือง และเขตชนบท
ในแตละจังหวัดที่สุมได (ยกเวนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะอธิบายแยกตางหาก) สุม 2 อําเภอ
ที่อยูในเขตชนบท และ 1 อําเภอที่อยูในเขตเมือง สําหรับอําเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต สุม 2 ตําบล จาก 1 อําเภอ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุม 4 ตําบล
จาก 1 อําเภอ สวนอําเภอที่อยูในเขตเมืองของทุกภาค สุม 2 ตําบล จาก 1 อําเภอ โดย
ใชขนาดของประชากรในพื้นที่เปนเกณฑ (Probability Proportional to Size: PPS)
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ในการสุมขั้นตอนสุดทายคือ การสุมหมูบานในพื้นที่ที่เปนเขตชนบท และสุมเขตแจงนับ
(Census Block) ในเขตพื้นที่ที่เปนเขตเมือง จํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่สุมขึ้นอยูกับ
จํานวนประชากรในแตละตําบล รวมทั้งหมดสุมได 125 หมูบาน/เขตแจงนับ แยกตามเขตเมือง
และเขตชนบท ดังนี้
ในเขตชนบทจํานวนหมูบานที่สุมไดทั้งหมด 87 หมูบาน กระจายตามภาค และ
จํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่สุมไดในเขตเมือง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) สุมได 25 เขตแจงนับ
ดังนี้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต

18
36
20
13

หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน

ในเขตเมือง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) สุมได 25 หมูบาน / เขตแจงนับ ดังนี้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต

5
8
9
3

หมูบาน / เขตแจงนับ
หมูบาน / เขตแจงนับ
หมูบาน / เขตแจงนับ
หมูบาน / เขตแจงนับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร สุม 13 เขต ในแตละเขตสุม 1 เขตแจงนับ (Census Block)
โดยใชขอมูลเขตแจงนับของสํานักงานสถิติแหงชาติ

32
ตาราง 3.1 จํานวนหมูบานหรือเขตแจงนับ ของพื้นที่ตัวอยางจําแนกตามเขต
เมือง เขตชนบท และภาค
ภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
กรุงเทพมหานคร
รวม

เขตเมือง
(หมูบาน/เขตแจงนับ)
5
8
9
3
13
38

เขตชนบท
(หมูบาน)
18
36
20
13
87

รวม
23
44
29
16
13
125

การสุมตัวอยางในแตละหมูบาน/เขตแจงนับ ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนผูสูบบุหรี่
ที่มีอายุ ตั้งแต 18 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิ ง จํานวนหมูบานละ 16 ราย รวมได
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 2,000 ราย โดยมีขั้นตอนในการสุมตัวอยาง คือ
ขั้นตอนแรก เมื่อทีมพนักงานสัมภาษณเขาไปที่หมูบานหรือเขตแจงนับ ไดทําการราง
แผนที่ของหมูบานและจัดทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนที่อยูในหมูบานใหเปนปจจุบัน
ขั้นตอนที่สอง ทําการจับฉลากสุม 70 ครัวเรือนจากบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนที่ถูกสุม
ไดกอน จะเปนครัวเรือนที่พนักงานสัมภาษณเขาไปติดตอเพื่อทําการสัมภาษณกอน
ขั้นตอนที่สาม สุมผูสูบบุหรี่เพื่อตอบแบบสัมภาษณ เริ่มจากการเก็บขอมูล
ครัวเรือนรวมทั้งจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ที่ระบุ อายุ เพศ และสถานภาพการสูบบุหรี่
เมื่อพบวา มี ผูที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางมากกวา 1 คน ในแตละครัวเรือนสุมเพียงผูชาย 1 คน
และผูหญิง 1 คน โดยใชเทคนิคคิชกริด (Kish Grid) เทคนิคนี้ประกอบดวยตาราง ซึ่งมี
KISH GRID
แนวนอนที่ใชจํานวนผูสูบบุหรี่ที่
จํานวน
ตัวเลขตัวสุดทายของอายุ
ผูเขาขาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
อยู ในขายสําหรับแนวตั้งจะใชตัวเลข
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ตั วสุ ดท ายของอายุ ของสมาชิ ก
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
3
3
1
2
3
2
3
1
1
2
3
ครัวเรือนที่อยูอันดับ แรกในตาราง
4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
5
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
ครัวเรือนดังตัวอยาง
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ในการสํารวจรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการ
สํารวจรอบที่ 1 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2
โดยในการสํารวจรอบที่ 2 คณะวิจั ยไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ เพื่อ
ติดตามกลุมตัวอยางทั้ง 2,000 ราย ที่สัมภาษณไดในรอบที่ 1 ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได โดย
มีวิธีปฏิบัติดังนี้
1. ทําหนังสือราชการเพื่อขอความรวมมือจากผูใหญบาน และผูนําชุมชนที่ตกเปน
กลุมตัวอยาง สํารวจดูวากลุมตัวอยางยังอยูในพื้นที่จํานวนเทาใด และขอใหแจงกลุม
ตัวอยางทราบวาคณะวิจัย จะขอสัมภาษณในรอบที่ 2 (ตามกําหนดวัน เวลา ที่วางแผนไวใน
แตละพื้นที่)
2. ทํ าการติ ดต อโดยตรงผ านทางโทรศั พท เพื่ อขอนั ดหมายวั น เวลาที่ จะทํ าการ
สัมภาษณ
3. กรณีที่กลุมตัวอยางไมอยูบาน หรือติดธุระ คณะวิจัยไดเยี่ยมติดตามซ้ํา (สูงสุด 4 ครั้ง)
เพื่อติดตามสัมภาษณ
นอกจากติดตามสัมภาษณกลุมตัวอยางเดิมแลว ไดมีการสุมตัวอยางใหมเพิ่มเติม
ใชวิธีการเลือกตัวอยางเชนเดียวกับรอบที่ 1 โดยเลือกในตําบล / แขวงเดียวกับรอบที่ 1 การเพิ่ม
กลุมตัวอยางใหมในการสํารวจรอบที่ 2 มีเหตุผลสําคัญคือ
1. เพื่อทดแทนกลุมตัวอยางเดิมที่ไมสามารถติดตามสัมภาษณไดในรอบที่ 1
เพื่อใหจํานวนตัวอยางในแตละรอบของการสํารวจ มีจํานวนใกลเคียงกัน และเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ
2. การเพิ่มกลุมตัวอยางใหมในแตละรอบของการสํารวจจะชวยตรวจสอบผลใน
การวิเคราะหขอมูล วาจะมีผลกระทบที่เกิดจากการติดตามสัมภาษณซ้ําได (Testing effect)
เนื่องจากแบบสัมภาษณในการสํารวจแตละรอบใชคําถามเดิมเปนหลัก มักมีขอวิพากษเรื่อง
กลุมตัวอยางเดิมจําคําถามที่เคยถามในรอบกอนได ทําใหคําตอบที่ไดรับ (โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ ยวกั บความรู ) อาจเกิ ดจากการพั ฒนาหรื อค นหาคํ าตอบจากแหล งต าง ๆ ภายหลั งจากถู ก
สัมภาษณในรอบกอน
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ในการสํารวจรอบที่ 3 เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1
และรอบที่ 2 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
และรอบที่ 3 นอกจากนี้ ไดมีการสุมตัวอยางเพิ่มเติม จํานวน 37 หมูบานโดยใชวิธีการ
เชนเดียวกับรอบที่ 2
ในการสํารวจรอบที่ 4 เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 โดยไดมีการสุมหมูบานและตัวอยางใหมเพิ่มเติมอีก 18 หมูบาน
โดยใชวิธีการเชนเดียวกับรอบที่ผานมา และไดมีการตัดหมูบานตัวอยางเดิมออกไป 29 หมูบาน
ทั้งนี้เพื่อปองกันผลกระทบจากการสัมภาษณซ้ํา (Testing Effect) และเพื่อคงจํานวนหมูบาน
ใหใกลเคียงกันในแตละรอบของการสํารวจ
จํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 4 สรุปไดดังนี้
ตาราง 3.2 สรุปจํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจ
รอบที่ 4

จังหวัด

กรุงเทพ ฯ
เชียงใหม
แพร
หนองคาย
นครราชสีมา
นครปฐม
สมุทรสาคร
นครศรีธรรมราช
สงขลา
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวนหมูบาน/
จํานวน
หมูบานที่ตัดออก/
หมูบาน/
เขตแจงนับ
หมูบาน/
เขตแจงนับ
ทั้งหมด
เขตแจงนับ
เขตแจงนับ
ในการสํารวจ
ในการสํารวจ ที่เก็บเพิ่มในการ ในการสํารวจ
รอบที่ 4
รอบที่ 3
รอบที่ 4
สํารวจรอบที่ 4
25
1
7
31
17
3
2
16
16
3
1
14
32
6
3
29
33
5
3
31
22
3
1
20
21
3
1
19
13
2
0
11
15
3
0
12
194
29
18
183
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จํานวนหมูบา นทั้งหมดที่ทาํ การสํารวจทัง้ 4 รอบ สรุปไดดังนี้
ตาราง 3.3 จํานวนหมูบา น / เขตแจงนับ ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
และรอบที่ 4 จําแนกตามภาคและจังหวัด
จํานวน
หมูบาน/
ภาค
จังหวัด
เขตแจงนับ
ในรอบที่ 1
กรุงเทพมหานคร
13
เหนือ
เชียงใหม
12
แพร
11
อีสาน
หนองคาย
13
นครราชสีมา
31
กลาง
นครปฐม
15
สมุทรสาคร
14
ใต
นครศรีธรรมราช
8
สงขลา
8
รวม
125

จํานวน
จํานวน
หมูบาน/
หมูบาน/
เขตแจงนับ เขตแจงนับ
ในรอบที่ 2 ในรอบที่ 3
19
25
14
17
14
16
18
32
36
33
19
22
17
21
10
13
10
15
157
194

จํานวน
หมูบาน/
เขตแจงนับ
ในรอบที่ 4
31
16
14
29
31
20
19
11
12
183
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จํานวนตัวอยางที่ทาํ การสํารวจทั้ง 4 รอบ สรุปไดดังนี้
ตาราง 3.4 จํานวนตัวอยางจากการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามภาคและจังหวัด
ภาค

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
เหนือ
เชียงใหม
แพร
อีสาน
หนองคาย
นครราชสีมา
กลาง
นครปฐม
สมุทรสาคร
ใต
นครศรีธรรมราช
สงขลา
รวม
อัตราการคงอยู

รอบที่ 1

208
192
176
352
352
240
224
128
128
2,000

ตัวอยางเกา ตัวอยางใหม รวมทั้งหมด ตัวอยางเกา ตัวอยางใหม รวมทั้งหมด ตัวอยางเกา ตัวอยางใหม รวมทั้งหมด
รอบที่ 2
รอบที่ 2
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 3
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 4
รอบที่ 4

99
157
158
286
254
208
191
109
106
1,568
78.4

96
32
48
80
80
64
48
32
32
512

195
189
206
366
334
272
239
141
138
2,080

126
169
190
351
327
234
225
130
126
1,878
90.3

96
48
32
80
96
48
64
48
80
592

222
217
222
431
423
282
289
178
206
2,470

188
179
177
345
356
239
232
126
152
1,994
80.7

112
32
16
48
48
16
16
0
0
288

300
211
193
393
404
255
248
126
152
2,282
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3.3 แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณ ที่ใชในการสํารวจรอบที่ 4 นี้ประกอบดวยแบบสัมภาษณ 3 ชุด
คือ
1. แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางเกาที่ยังสูบบุหรี่
2. แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางเกาที่เลิกสูบบุหรี่
3. แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางใหมที่สูบบุหรี่
แบบสัมภาษณทั้ง 3 ชุด ไดผานกระบวนการพัฒนาหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรก เริ่มจากการพัฒนาแบบสัมภาษณภาษาอังกฤษที่ใชในการสํารวจใน
หลายประเทศ ภายใตโครงการ International Tobacco Control Policy Survey (ITC) ใน
ขณะเดียวกันแบบสัมภาษณชุดนี้ไดถูกพัฒนาใหคลายคลึงกับแบบสัมภาษณที่ใชเก็บขอมูล
สําหรับผูสูบบุหรี่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ITC-SEA)ที่ทําการสํารวจในโครงการนี้คูขนานกับประเทศไทย
ขั้นตอนที่สอง ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมขอคําถามใหสอดคลองกับนโยบาย ขอบังคับ
และกฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ในประเทศไทย
ขั้นตอนที่สาม แปลตนฉบับแบบสัมภาษณเปนภาษาไทย และนําไปทดลองใชเก็บขอมูล
ในอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
ขั้นตอนที่สี่ ปรับปรุงแกไข และแปลกลับเปนภาษาอังกฤษ (Back Translation)
อีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่หา นําแบบสัมภาษณชุดที่แปลกลับเปนภาษาอังกฤษไปเปรียบเทียบกับ
ตนฉบับเดิม มีการปรับปรุงแกไขในสวนที่มีการสื่อความหมายไมตรงกันใหตรงกัน หลังจาก
นั้นจึงแปลแบบสัมภาษณเปนภาษาไทยเพื่อใชในการเก็บขอมูลจริง
แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม ประกอบดวย
คําถามเกี่ยวกับขอมูลครัวเรือน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอ
สุขภาพ ฉลากคําเตือน การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ การโฆษณา/การสงเสริมการขายบุหรี่
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การหามจัดแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย ราคาบุหรี่ แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑยาสูบ ความพยายามใน
การเลิกสูบบุหรี่และใชสารนิโคตินทดแทน การรับรูความเสี่ยงและความกังวลเรื่องสุขภาพ
การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ การไดรับความชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย จิตวิทยาสังคม
และความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และขอมูลดานศาสนา
แบบสั มภาษณ สํ าหรั บกลุ มตั วอย างเก าที่เลิ กสู บบุหรี่แล ว ประกอบด วย
คําถามเกี่ยวกับขอมูลครัวเรือน ประวัติการสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่
ตอสุขภาพ ฉลากคําเตือน การโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ การหามจัดแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่และการใชสารนิโคตินทดแทน ความเชื่อ
เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ การรับรูความเสี่ยงและความกังวลเรื่องสุขภาพ การจํากัดพื้นที่สูบ
บุหรี่ ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตบุหรี่ การไดรับความชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย
จิตวิทยาสังคมและความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และขอมูลดานศาสนา
แบบสัมภาษณทั้ง 3 ชุดมีโครงสรางคําถามคลายคลึงกัน แตมีรายละเอียดของ
คําถามบางสวนที่แตกตางกันตามลักษณะของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม รายละเอียดของ
แบบสัมภาษณสามารถดูไดจาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/Research/ITC/
Questionnaire-Wave4.htm

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในแตละทีมปฏิบัติงานเก็บขอมูลภาคสนาม ประกอบดวยผูควบคุมงานสนาม 1 คน
พนักงานสัมภาษณ 6-7 คน โดยผูควบคุมงานสนามทําหนาที่ประสานงานโดยตรงกับ
นักวิจัยหลักของโครงการฯ ในขณะเดียวกัน คณะนักวิจัยไดจัดทีมออกไปควบคุมกํากับการ
เก็บขอมูลภาคสนามเปนระยะๆ ตลอดชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2552 ซึ่งเปนชวงเวลา
ของการเก็บขอมูลภาคสนามรอบที่ 4
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วิธีการเก็บขอมูลดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจรอบที่ 3 โดยแบงออกเปน 2
แบบ คือ
แบบที่ 1 ติดตามกลุมตัวอยางเกาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 โดย
จั ดทํ า บั ญชี รายชื่ อ และที่ อยู ข องกลุ ม ตั ว อย า งเก า ในแต ละหมู บ า น โดยได รั บ ความ
ชวยเหลือในการประสานงานจากผูใหญบานหรือผูแทน นําพนักงานสัมภาษณเขาไปติดตอ
ขอความยินยอมใหสัมภาษณในรอบนี้ เมื่อกลุมตัวอยางเกายินยอมใหความรวมมือในการ
ใหสัมภาษณ พนักงานสัมภาษณจึงทําการสัมภาษณได
แบบที่ 2 เปดหมูบานใหมเพิ่มเติมจากหมูบานเกาที่ไดทําการสํารวจในรอบที่ 3
โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการสุมตัวอยางเชนเดียวกับที่ไดดําเนินการในรอบที่ 1
ในการสํารวจรอบที่ 4 ผูสูบบุหรี่ใชเวลาในการใหสัมภาษณเฉลี่ย 60 นาที สําหรับ
ผูเลิกสูบบุหรี่ใชเวลาในการใหสัมภาษณเฉลี่ย 58 นาที

3.5 การอบรมผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ
ในการอบรมผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ ไดดําเนินการกอนออกทํา
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเวลา 4 วัน ใน 2 วันแรกของการอบรมมีเนื้อหาครอบคลุม
วัตถุ ประสงค ของการสํารวจ การเลื อกกลุมตัวอยาง ขั้นตอนของการสํารวจ เนื้ อหาของแบบ
สั มภาษณ เทคนิ คการสั มภาษณ ข อพิจารณาเชิ งจริ ยธรรม ในวั นที่ 3 ของการอบรม
พนักงานสัมภาษณและผูควบคุมงานสนามไดออกไปทดลองฝกปฏิบัติจริงในอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูนอกพื้นที่เก็บขอมูลจริง และในวันที่ 4 ของการฝกอบรม เปน
การนําเสนอปญหาที่พบขณะฝกปฏิบัติงาน และหาขอยุติเพื่อแกไขปญหาที่พบ
ผูควบคุมงานสนามไดรับการอบรมเปนพิเศษในการเลือกครัวเรือน และเลือกคนที่
เปนตัวอยางของการสํารวจโดยใชเทคนิคคิชกริด ในขณะเดียวกัน ผูควบคุมงานสนามยังมี
หนาที่ดูแลในเรื่องจํานวนตัวอยางตามที่กําหนดไวในแผนการเก็บขอมูล เมื่อพบปญหาตอง
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รายงานใหนักวิจัยหลักของโครงการฯทราบทางโทรศัพท หรือปรึกษาหารือกันโดยตรงขณะที่
ทีมนักวิจัยออกไปเยี่ยมควบคุมกํากับงานสนาม

3.6 การควบคุมคุณภาพขอมูลและงานสนาม
เพื่อใหแนใจวา ขอมูลที่เก็บรวบรวมมามีความถูกตองและมีคุณภาพ การควบคุม
กํากับงานสนามมีหลายวิธี สิ่งแรกคือ ผูควบคุมงานสนามในฐานะหัวหนาทีมไดเดินทาง
รวมกับพนักงานสัมภาษณ และทําหนาที่ติดตอประสานกับผูนําชุมชน เพื่อเขาเก็บขอมูล
และใหคําแนะนําพนักงานสัมภาษณอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ผูควบคุมงาน
สนามยังมีหนาที่ดูแลใหการดําเนินการเก็บขอมูลเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว เมื่อมี
ปญหาหรือคําถามนอกเหนือจากความรูความเขาใจที่ไดรับจากการอบรม ผูควบคุมงาน
สนามสามารถติดตอสอบถามขอคําปรึกษาจากนักวิจัยหลักของโครงการฯทางโทรศัพท
โดยตรง
คณะนักวิจัยของโครงการฯไดจัดทําแผนการติดตามงานสนามเพือ่ ออกเยีย่ มทีมและ
ควบคุมกํากับงานสนาม เพื่อใหแนใจวาพนักงานสัมภาษณทุกทีมไดรับการควบคุมกํากับ
อยางเพียงพอและทั่วถึงในขณะทําการเก็บขอมูล ในการเยี่ยมแตละครั้งมีการรับฟงความ
คืบหนาและปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสนาม พรอมทั้งใหคําแนะนําในการแกไขปญหา
นอกจากนี้ ยังมีการสุมตรวจความถูกตองและความสมบูรณของแบบสัมภาษณที่เก็บขอมูลเสร็จ
แลว เมื่อพบขอผิดพลาดไดใหคําแนะนําเพื่อแกไขใหถูกตองตอไป

3.7 ขอพิจารณาดานจริยธรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดพิจารณาประเด็นจริยธรรมในหลายดาน ไดแก การพิจารณา
โครงรางการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การขอความยินยอม การเก็บรักษา
ความลับของผูใหขอมูล และการใหสิ่งตอบแทน

41
โครงรางการวิจัยและเครื่องมือวิจัยไดถูกนําเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหดําเนินการวิจัยได
(IRB:Ref.0517.191/0705)
การขอความยิ น ยอม โดยพนั ก งานสั ม ภาษณ แ จ ง ให ผู สู บบุ ห รี่ ไ ด รั บ ทราบถึ ง
วัตถุประสงคของโครงการฯ ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ และใชขอมูลเพื่อ
การวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น โดยเอกสารชี้แจงโครงการฯ ดังกลาวแสดงอยูในปกหนาดาน
ในของแบบสัมภาษณ รวมทั้งกรณีที่ต องการทราบข อมูลเกี่ยวกั บโครงการฯ เพิ่ มเติ ม
สามารถซักถามจากพนักงานสัมภาษณ หรือติดตอสอบถามไปยังหัวหนาโครงการวิจัย ที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได เมื่อผูสูบบุหรี่ใหความยินยอมแลว
พนักงานสัมภาษณไดขอใหผูสูบบุหรี่ลงนามในแบบใหความยินยอมของโครงการฯ
ประเด็นเรื่องความเปนสวนตัว และการเก็บรักษาความลับของผูใหสัมภาษณ เปน
เรื่องที่โครงการฯ ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยผูตอบไดใหสัมภาษณในสถานที่ที่มีความ
เปนสวนตัว พนักงานสัมภาษณไดย้ําในเรื่องการเก็บรักษาขอมูลของผูตอบเปนความลับ
และไมเปดเผยชื่อของผูใหสัมภาษณตอสาธารณะ ขอมูลไดถูกนําไปใชเพื่อการวิจัยเทานั้น
โดยจะถูกนําไปวิเคราะหในภาพรวม และนําเสนอเปนรายงานการวิจัย
เมื่อเสร็จการสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณไดรับเงินจํานวน 300 บาทจากโครงการฯ
เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณสําหรับความรวมมือและชดเชยเวลาทีใ่ ชในการใหสมั ภาษณ

สวนที่ 4
ผลการวิจัย
ในสวนที่ 4 ผลการวิจัยนี้ นําเสนอผลการศึกษาเปน 6 สวน โดยในสวนที่ 4.1 - 4.5
นําเสนอผลการสํารวจในรอบที่ 4 สําหรับสวนที่ 4.6 เปนการเปรียบเทียบผลการสํารวจรอบที่
1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้ คือ
4.1 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (ทั้งกลุมตัวอยาง
ผูสูบบุ หรี่ และผู เลิ กสูบบุหรี่) กระจายตามเขตที่อยูอาศัย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่สูบบุหรี่ในครัวเรือน และ
การประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง
4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่) ครอบคลุมประเด็น
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน ชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรก การประเมินสภาพการติดบุหรี่ของตนเอง
ประเภทของบุหรี่ที่สูบ แหลงที่ผลิตบุหรี่ เหตุผลในการเลือกยี่หอบุหรี่ เหตุผลที่เลือกสูบบุหรี่
มวนเอง แหล งที่ ซื้ อบุ หรี่ การรั บรู เรื่ องอั นตรายของบุ หรี่ โรงงานกั บบุ หรี่ มวนเอง ความ
พยายามเลิกสูบบุหรี่ แผนการเลิกสูบบุหรี่ และเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่
4.3 ความรู และทัศนคติตอบุหรี่กับสุขภาพ การรับรูเรื่องฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่ และการรับรูการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยา ง
ผูสูบบุหรี่) ครอบคลุมประเด็นผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ทัศนติตอการสูบบุหรี่ การรับรู
เรื่องฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ความสนใจในบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่ ความคิดเห็น
เรื่องผูนําศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตบุหรี่ และการเคย
เห็นการสงเสริมการขายบุหรี่
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4.4 พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหรี่) ประเด็นที่
ครอบคลุม คือ ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ การเคยกลับไปสูบบุหรี่ตั้งแตเลิกสูบบุหรี่ เหตุผลที่มี
สวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ ความมั่นใจวายังคงเลิกสูบบุหรี่ตอไป และการประเมินสุขภาพตั้งแต
เลิกสูบบุหรี่
4.5 เปรี ยบเที ยบการเลิ กสู บบุ หรี่ ความรู การรั บรู และความคิ ดเห็ น
ระหวางกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ ครอบคลุม ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่
เหตุผลที่ทําใหคิดถึงการเลิกสูบบุหรี่ เหตุผลที่ทําใหเลิกสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบจาก
การสู บบุ หรี่ ต อสุ ขภาพ การรั บรู ฉลากคํ าเตื อนบนซองบุ หรี่ การรั บรู การประชาสั มพั นธ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในบาน ความเห็นตอการจํากัดพื้นที่สูบ
บุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ ไนทคลั บ ดิสโกเทค หรื อบาร สถานที่ทํ างาน สถานที่ที่ ใช
เครื่องปรับอากาศ และการไดรับคําแนะนํา หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
4.6 การเปรี ยบเที ยบการรั บรู นโยบายควบคุ มการบริ โภคยาสู บและการ
รณรงคตอตานการบริโภคยาสูบ ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 (ทั้งกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่) ครอบคลุม การรับรูการรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ การรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การเห็นการวางโชวบุหรี่
ณ จุดขาย การเห็นการโฆษณาบุหรี่จากแหลงตางๆ การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน การจํากัด
พื้นที่สูบบุหรี่ในที่ทํางาน และความคิดเห็นเรื่องการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

4.1 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
(กลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่)
ในการสํารวจรอบที่ 4 มีจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 2,282 คน เปนกลุมตัวอยางที่เคยถูก
สัมภาษณจากการสํารวจรอบที่ผานมา 1,994 คน (ในจํานวนนี้เปนผูสูบบุหรี่ 1,621 คน
และผูเลิกสูบบุหรี่จํานวน 373 คน) และเปนกลุมตัวอยางใหมที่สูบบุหรี่จํานวน 288 คน
รวมกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ทั้งหมด 1,909 คน เมื่อแยกตามเขตที่อยูอาศัย พบวา กลุมตัวอยางเกา
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สวนใหญเปนกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 62.1) ในขณะที่มากกวาสามในสี่
ของกลุมตัวอยางใหมนั้นอยูในเขตชนบท (รอยละ 77.8)
ในการนําเสนอลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ นี้ อธิบาย
เปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางเดิมและกลุมตัวอยางใหมที่เก็บเพิ่มเขามาในรอบที่ 4
ตามดวยการเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ แยกตามเขต
เมืองและเขตชนบท
เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา รอยละ 90 ของกลุมตัวอยางเปนเพศชาย และมีเพศ
หญิงเพียงรอยละ 10 เมื่อพิจารณาตามกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุม
ตัวอยางใหมมีสัดสวนของเพศหญิงสูงกวากลุมตัวอยางเกา (รอยละ 13.9 และรอยละ 9.2
ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ก)
สั ด ส ว นเพศแยกตามกลุ ม ผู สู บ บุ ห รี่ แ ละผู เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ม แ ตกต า งกั น แต เ มื่ อ
พิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ในกลุมผูสูบบุหรี่สัดสวนของเพศชายในเขตชนบทสูง
กวาในเขตเมืองเล็กนอย (รอยละ 93.7 และรอยละ 85.9 ตามลําดับ) ในขณะที่ในกลุม
ผูเลิกสูบบุหรี่สัดสวนของเพศชายในเขตเมืองและเขตชนบทใกลเคียงกัน (รอยละ 90.2
และรอยละ 90.4 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฌ)
การสูบบุหรี่ของเพศหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาตั้งแตการสํารวจรอบที่ 1
กลาวคือ สัดสวนผูสูบบุหรี่ที่เปนเพศหญิงมีรอยละ 8.6 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอยละ 9.1
ในการสํารวจรอบที่ 2 รอยละ 9.0 ในการสํารวจรอบที่ 3 และรอยละ 10.0 ในการสํารวจ
รอบที่ 4 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในกลุมผูหญิงที่อยูในเขตเมือง กลาวคือ เพศหญิงสูบบุหรี่ที่
อยูในเขตเมืองมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.2 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอยละ 12.8 ใน
การสํารวจรอบที่ 2 รอยละ 13.5 ในการสํารวจรอบที่ 3 และรอยละ 14.1 ในการสํารวจรอบที่ 4
สําหรับการสูบบุหรี่ของเพศชาย ในภาพรวม มีแนวโนมคงที่ แตเมื่อพิจารณาแยกตามเขต
ที่อยูอาศัย พบวา ผูชายสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองมีแนวโนมลดลงเล็กนอย (รอยละ 87.8
ในการสํารวจรอบที่ 1 รอยละ 87.2 ในการสํารวจรอบที่ 2 รอยละ 86.5 ในการสํารวจรอบที่ 3
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และรอยละ 85.9 การสํารวจรอบที่ 4) (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2549, 2550 และอารี จําปากลาย
และคณะ 2553)
เมื่อแยกกลุมตัวอยางตามรายกลุมอายุ คือ นอยกวา 40 ป 40-49 ป 50-59 ป
และ 60 ป ขึ้นไป พบวา การกระจายของกลุมตัวอยางในแตละกลุมอายุใกลเคียงกัน คือ
รอยละ 27.3 รอยละ 22.6 รอยละ 24.1 และรอยละ 26.0 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการ
กระจายตามรายอายุแยกตามกลุมตัวอยางเกา และกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตัวอยาง
ใหมมีอายุนอยกวากลุมตัวอยางเกา (อายุเฉลี่ย 45.4 ป และ 50.5 ป ตามลําดับ) กลุม
ตัวอยางใหมที่มีอายุนอยกวา 40 ป มีรอยละ 40.3 ในขณะที่กลุมตัวอยางเกาที่มีอายุนอย
กวา 40 ป มีเพียงประมาณหนึ่งในสี่ (ตาราง 4.1ข)
เมื่อพิจารณากลุมอายุตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา อายุเฉลี่ยของผูเลิกสูบ
บุหรี่สูงกวาผูสูบบุหรี่ประมาณ 7 ป (55.8 ป และ 48.7 ป ตามลําดับ) สอดคลองกับเมื่อ
พิจารณาตามกลุมอายุ เชน สัดสวนผูที่อายุ 60 ป ขึ้นไป ในกลุมผูเลิกสูบบุหรี่มีรอยละ
39.7 และกลุมผูสูบบุหรี่ รอยละ 23.4 (ตาราง 4.1ฌ)
พิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีอายุ
เฉลี่ ย สู ง กว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ สู บ บุ ห รี่ ที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตเมื อ ง (51.3 ป และ 45.6 ป
ตามลําดับ) สําหรับกลุมตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีอายุเฉลี่ยสูงกวา
กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตเมื อ งเล็ ก น อ ย (56.8 ป และ 53.6 ป
ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฌ)
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางมากกวาสามในสี่มี
สถานภาพสมรสคู คือ อยูกินกับคูสมรส รอยละ 11.4 เปนโสด และรอยละ 10.9 มีสถานภาพ
หมาย หยาหรือแยก เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสแยกตามกลุมตัวอยางเกาและกลุม
ตัวอยางใหม ขอมูลชี้วา กลุมตัวอยางเกาเปนผูมีสถานภาพสมรสคูสูงกวากลุมตัวอยางใหม
(รอยละ 78.8 และรอยละ 69.8 ตามลําดับ) แตมีสัดสวนการเปนหมาย หยา หรือแยก
ในสัดสวนที่ต่ํากวากลุมตัวอยางใหม (รอยละ 10.7 และรอยละ 12.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ค)
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เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 77.0
ของผูสูบบุหรี่ และ รอยละ 81.5 ของผูเลิกสูบบุหรี่มีสถานภาพสมรสคู นอกจากนี้ ผูสูบ
บุหรี่มีสถานภาพโสดในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่เกือบสองเทา (รอยละ 12.3 และ
รอยละ 6.7 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูที่อยูในเขตเมืองเปน
โสด หมาย หยาหรือแยก ในสัดสวนที่สูงกวาผูที่อยูในเขตชนบท สอดคลองกันทั้งผูสูบบุหรี่
และผูเลิกสูบบุหรี่ (ตาราง 4.1ญ)
กลุมตัวอยางเรียนหนังสือเฉลี่ย 6.8 ป โดยเกือบสองในสาม (รอยละ 64.9)
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และอีกรอยละ 32.2 จบการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกลุ ม ตั ว อย า งเก า และกลุ ม ตั ว อย า งใหม พบว า กลุ ม ตั ว อย า งใหม มี
การศึกษาสูงกวากลุมตัวอยางเกาเล็กนอย โดยกลุมตัวอยางใหมมีจํานวนปที่เรียนหนังสือ
เฉลี่ย 7 ป สัดสวนผูที่ไมเคยเรียนหนังสือมีเพียงรอยละ 1.4 และผูเรียนหนังสือจบระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไปมีรอยละ 36.8 ในขณะที่กลุมตัวอยางเกามีจํานวนปที่เรียนหนังสือ
เฉลี่ย 6.2 ป สัดสวนผูที่ไมเคยเรียนหนังสือมีรอยละ 3.1 และผูเรียนหนังสือจบระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไปมีรอยละ 31.5 (ตาราง 4.1ง)
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาแยกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยาง
ทั้งผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ จบการศึกษาไมเกินระดับประถมศึกษาในสัดสวนสูงที่สุด
(รอยละ 64.0 และรอยละ 69.7 ตามลําดับ) ผูสูบบุหรี่มีการศึกษาสูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่
เห็นไดจากกลุมผูสูบบุหรี่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิก
สูบบุหรี่ (รอยละ 33.4 และรอยละ 25.7 ตามลําดับ) ในขณะที่ผูไมเคยเรียนหนังสือเลย
ในกลุ ม ผู เ ลิ ก สู บบุ ห รี่ สู ง กว า กลุ ม ผู สู บบุ ห รี่ (ร อยละ 4.6 และร อยละ 2.6 ตามลํ า ดั บ )
อยางไรก็ตาม การที่ผูสูบบุห รี่ มี การศึก ษาสู ง กวา ผูเ ลิก สูบบุ ห รี่ อาจเกี่ย วข อ งกับ อายุ
พบวา ผูเลิกสูบบุหรี่มีอายุมากกวาผูสูบบุหรี่ ซึ่งเปนเรื่องปกติที่กลุมตัวอยางที่เปนคนรุนใหมจะ
มีการศึกษาสูงกวาคนรุนเกา นอกจากนี้ ยังพบวา ผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีการศึกษาสูง
กวาผูที่อาศัยอยูในเขตชนบท ทั้งผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ (ตาราง 4.1ฎ)
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กลุมตัวอยางมีอาชีพเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
คือ รอยละ 42.4 และรอยละ 44.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ รอยละ 13.4 ไมมีอาชีพหรือ
เปนแมบาน การกระจายของกลุมตัวอยางดานอาชีพแตกตางกันระหวางกลุมตัวอยางเกา
และกลุมตัวอยางใหม จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางเกาทํางานในภาคเกษตรกรรม
สูงกวากลุมตัวอยางใหมมากกวาสองเทา (รอยละ 45.1 และรอยละ 24.0 ตามลําดับ)
ในขณะที่กลุมตัวอยางใหมทํางานนอกภาคเกษตรกรรม และไมประกอบอาชีพ สูงกวา
กลุมตัวอยางเกา กลาวคือ รอยละ 59.0 และรอยละ 42.0 ตามลําดับ สําหรับสัดสวน
การไมมีอาชีพ/แมบาน ของกลุมตัวอยางใหมและกลุมตัวอยางเกาคิดเปนรอยละ 17.0
และรอยละ 12.9 ตามลําดับ (ตาราง 4.1จ)
เมื่อพิจารณาอาชีพตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา ผูสูบบุหรี่มีอาชีพนอกภาค
เกษตรกรรมมากที่สุด คือ รอยละ 46.0 ในขณะที่ผูเ ลิก สูบบุห รี่มีอาชีพเกษตรกรรม
มากที่สุด (รอยละ 46.1) นอกจากนี้ พบวา ผูเลิกสูบบุหรี่ไมมีอาชีพมีสัดสวนที่สูงกวาผูสูบ
บุหรี่ (รอยละ 19.3 และรอยละ 12.3 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา
ผูที่อยูในเขตชนบททําอาชีพเกษตรกรรมสูงกวาผูที่อยูในเขตเมืองทั้งผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบ
บุหรี่ (ตาราง 4.1ฏ)
กลุมตัวอยางอยูในครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.6 คน
มากกวาครึ่งอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 3-4 คน ประมาณหนึ่งในสี่อยู
ในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนไมเกินสองคน สวนกลุมตัวอยางที่อยูในครัวเรือนที่มี
สมาชิก 5 คนขึ้นไปมีรอยละ 22.0 เมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยาง
ใหม พบวา กลุมตัวอยางใหมอยูในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กกวากลุมตัวอยางเกาเล็กนอย
กลาวคือ กลุมตัวอยางใหมอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.3 คน
ในขณะที่กลุมตัวอยางเกามีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.6 คน (ตาราง 4.1ฉ)
เมื่อพิจารณาขอมูลจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา
ไมแตกตางกันมากนัก อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบทอยูในครัวเรือนที่มี
สมาชิก 3-4 คนในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง ในขณะที่กลุมตัวอยางที่
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อยูในเขตเมืองมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 4 คนในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยาง
ที่อยูในเขตชนบท โดยเฉพาะในกลุมตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ (รอยละ 27.6 และรอยละ 18.8
ตามลําดับ) และ (ตาราง4.1ฐ)
เมื่อพิจารณาจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูใน
ครัวเรือนที่ไมมีใครในครัวเรือนสูบบุหรี่ (รอยละ 70.9) รอยละ 22.7 อยูในครัวเรือนที่มี
ผูสูบบุหรี่ 1 คน กลุมตัวอยางที่อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่สองคนขึ้นไปมีเพียงรอยละ 6.4
เมื่อดูความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตัวอยางเกาอยูใน
ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่อยางนอยหนึ่งคนสูงกวากลุมตัวอยางใหม (รอยละ 29.6 และรอยละ
26.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ช)
เมื่อพิจารณาจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา เกือบ
สามในสี่ (รอยละ 73.2) ของผูสูบบุหรี่รายงานวา อยูในครัวเรือนที่ไมมีใครสูบบุหรี่เลย
(นอกจากตัวผูตอบเอง) ประมาณหนึ่งในหาของผูสูบบุหรี่อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 1 คน
และรอยละ 5.5 อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 2 คนขึ้นไป ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองอยูใน
ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนอื่นสูบบุหรี่ดวย ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ในเขตชนบท (รอยละ
30.1 และ รอ ยละ 24.1 ตามลํ า ดั บ ) ในกลุ ม ผู เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ นั้ น พบว า สามในสี่อ ยู ใ น
ครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่ หนึ่งในหาอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 1 คน และรอยละ 4.9
อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 2 คนขึ้นไป ผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองอยูในครัวเรือนที่ไม
มีผูสูบบุหรี่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทเล็กนอย (รอยละ 77.2 และรอยละ 74.4
ตามลําดับ) สวนผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 1 คน สูงกวา
ในเขตเมือง (รอยละ 22.0 และรอยละ 15.4 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฑ)
เมื่อใหประเมินสุขภาพของตนเอง กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งประเมินวา
ตนเองมีสุขภาพอยูในระดับพอใช (รอยละ 49.9) ผูที่ประเมินวาตนเองมีสุขภาพดี ดีมาก
หรือดีเยี่ยมมีสูงถึงรอยละ 38.4 ในขณะที่ผูที่ประเมินวาตนเองมีสุขภาพแยมีเพียงรอยละ
11.9 กลุมตัวอยางเกาประเมินวาตนเองมีสุขภาพแยในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางใหม
(รอยละ 12.3 และรอยละ 8.7 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ซ)
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การประเมินสุขภาพของตนเองมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดระหวางผูสูบบุหรี่
และผู เ ลิก สูบบุ ห รี่ กลา วคื อ ผูเ ลิ ก สูบบุ ห รี่ป ระเมิ น ตนเองว า มีสุ ขภาพดีถึ ง ดีเ ยี่ ย มใน
สัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่มากกวาสองเทา (รอยละ 75.3 และรอยละ 31.0 ตามลําดับ)
ในขณะที่ผูสูบบุหรี่ประเมินตนเองวา มีสุขภาพแย ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ
13.8 และรอยละ 2.1 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ในกลุมผูสูบบุหรี่ที่อยู
ในเขตชนบทประเมินตนเองวา มีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยมในสัดสวนที่ต่ํากวาผูที่อยูในเขตเมือง
(รอยละ 28.8 และรอยละ 33.7 ตามลําดับ) สวนในกลุมผูเลิกสูบบุหรี่ในเขตเมืองและเขตชนบท
ประเมินสุขภาพตนเองไมแตกตางกันมากนัก (ตาราง 4.1ฒ)

4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่)
สําหรับกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จํานวน 1,909 คน นําเสนอขอมูลแยกพิจารณา
ตามเขตเมืองและเขตชนบท ในเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (ไดแก จํานวนบุหรี่ที่สูบใน
แตละวัน ชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกในแตละวัน ประเภทของบุหรี่ที่สูบ เหตุผลในการ
เลือกยี่หอบุหรี่ที่สูบ และแหลงที่ซื้อบุหรี่ครั้งลาสุด) การประเมินการติดบุหรี่ของตนเอง การ
รับรูเรื่องอันตรายของบุหรี่โรงงานเปรียบเทียบกับบุหรี่มวนเอง และความพยายามในการ
เลิกสูบบุหรี่ (ไดแก การเคยเลิกสูบบุหรี่ แผนการเลิกสูบบุหรี่ เหตุผลที่อาจมีสวนชวยให
เลิกสูบบุหรี่ได)
เมื่อพิจารณา จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน พบวา จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันโดยเฉลี่ย
คือประมาณ 10 มวน มากกวาหนึ่งในสามของผูสูบบุหรี่ (รอยละ 35.0) สูบบุหรี่ 1 - 9
มวนตอวัน รอยละ 25.2 สูบบุหรี่ 10-14 มวนตอวัน และรอยละ 24.0 สูบบุหรี่ 15-20 มวน
ตอวัน ผูสูบบุหรี่ที่สูบมากกวา 20 มวนตอวัน มีรอยละ 4.1 ขณะเดียวกัน ผูสูบบุหรี่ที่
ไมไดสูบบุหรี่ทุกวัน มีรอยละ 11.7
เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองสูบบุหรี่ตอวัน
โดยเฉลี่ยมากกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทเล็กนอย (10.6 มวน และ 9.3 มวน ตามลําดับ)
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นอกจากนี้ ยังพบวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองสูบบุหรี่อยางนอย 10 มวนตอวัน ในสัดสวนที่
สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท (รอยละ 58.5 และรอยละ 49.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.2.1ก)
สําหรับ ชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกในแตละวัน ซึ่งสะทอนถึงระดับการติด
บุหรี่อยางหนึ่งนั้น พบวา เกือบหนึ่งในสี่ (รอยละ 23.4) ของกลุมตัวอยางสูบบุหรี่มวนแรก
ทันทีหลังตื่นนอนกอนทํากิจกรรมอื่นๆ รอยละ 36.7 สูบบุหรี่มวนแรกหลังจากทํากิจกรรม
อื่นๆ หลังตื่นนอนและกอนอาหารเชา และรอยละ 26.6 สูบบุหรี่ทันทีหลังอาหารเชา เมื่อ
พิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง สูบบุหรี่เปนสิ่งแรกหลังตื่นนอน
ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทมาก (รอยละ 30.0 และรอยละ 18.0 ตามลําดับ)
สวนผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท สูบบุหรี่ทันทีหลังอาหารเชาในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่
อยูในเขตเมือง (รอยละ 30.8 และรอยละ 21.5 ตามลําดับ) (ตาราง4.2.1ข)
เมื่อใหกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ประเมินการติดบุหรี่ของตนเอง พบวา มากกวา
ครึ่งของผูสูบบุหรี่ประเมินวา ตนเองติดบุหรี่เพียงเล็กนอย (รอยละ 56.5) ผูสูบบุหรี่ที่
ประเมินวา ตนเองติดบุหรี่มาก มีรอยละ 29.4 ในขณะที่รอยละ 14.1 รายงานวา ตนเอง
ไมติดบุหรี่เลย ซึ่งไมสอดคลองกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนแรกในแตละวันที่สะทอนให
เห็นวาผูสูบบุหรี่สวนใหญติดบุหรี่มากโดยสูบบุหรี่มวนแรกทันทีหลังตื่นนอน สูบบุหรี่กอน
รับประทานอาหารเชา หรือทันทีหลังรับประทานอาหารเชา การประเมินตนเองในเรื่อง
การติดบุหรี่ระหวางผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง และผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทไมแตกตาง
กันมากนัก (ตาราง 4.2.1ค)
ในประเด็นประเภทของบุหรี่ที่สูบ พบวา ผูสูบบุหรี่ที่สูบบุหรี่โรงงานมีสัดสวนสูง
ที่สุด คือ รอยละ 43.8 รองลงมาคือ สูบบุหรี่มวนเอง รอยละ 40.7 และอีกรอยละ 15.5
สูบบุหรี่ทั้งสองประเภท ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองสูบบุหรี่โรงงานในสัดสวนสูงกวาผูสูบ
บุหรี่ที่อยูในเขตชนบทมากกวาสองเทา (รอยละ 62.3 และรอยละ 28.8 ตามลําดับ)
ในขณะที่ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทสูบบุหรี่มวนเองในสัดสวนสูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขต
เมืองมากกวาสองเทาเชนเดียวกัน (รอยละ 53.5 และรอยละ 25.0 ตามลําดับ) นอกจากนี้
พบวา ผูสูบบุหรี่เกือบทั้งหมดสูบบุหรี่ที่ผลิตภายในประเทศ (รอยละ 99.5)(ตาราง 4.2.2ก)
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เมื่อถามถึงเหตุผลในการเลือกยี่หอบุหรี่ที่สูบ (ผูตอบสามารถตอบไดหลาย
คําตอบ) สําหรับผูสูบบุหรี่โรงงาน พบวา สวนใหญ (รอยละ 82.2) รายงานวา เลือกยี่หอ
บุหรี่เพราะรสชาติของบุหรี่ เกือบครึ่งของผูสูบบุหรี่โรงงานเลือกยี่หอบุหรี่ที่สูบเพราะ
ราคาของบุหรี่ (รอยละ 48.7) มีผูสูบบุหรี่เพียงรอยละ 35.1 ที่เลือกยี่หอบุหรี่โดยคํานึงวา
อาจจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพมากนัก เมื่อแยกตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหรี่ที่
อยูในเขตชนบทใหเหตุผลของการเลือกยี่หอบุหรี่ทั้งดานรสชาติ ราคา และอันตรายตอ
สุขภาพในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง โดยเฉพาะในดานราคา (รอยละ
54.4 และรอยละ 45.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.2.2ข)
สําหรับผูสูบบุหรี่มวนเอง ใหเหตุผลของการเลือกสูบบุหรี่มวนเองวา เลือกเพราะ
ราคาของบุหรี่ถึงรอยละ 93.3 ผูสูบบุหรี่มวนเองที่ใหเหตุผลดานรสชาติของบุหรี่และ
อันตรายตอสุขภาพมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 64.2 และรอยละ 64.1 ตามลําดับ ผู
สูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทใหเหตุผลของการเลือกสูบบุหรี่มวนเองในดานรสชาติ ราคา และ
อันตรายตอสุขภาพในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง (ตาราง 4.2.2ข)
เมื่อถามถึงแหลงที่ซื้อบุหรี่ครั้งลาสุด ผูสูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 85.6) ซื้อบุหรี่
ครั้งลาสุดจากรานสะดวกซื้อ หรือรานคาในหมูบาน รอยละ 3.9 ซื้อบุหรี่จากรานสะดวก
ซื้อ 24 ชั่วโมง ผูสูบบุหรี่ที่ซื้อจากรานคาขนาดใหญ/ซุปเปอรมารเก็ต หรือซื้อจากผูคาเร
ตามถนน มีสัดสวนนอยมาก คือ รอยละ 1.9 และรอยละ 1.4 ตามลําดับ ผูสูบบุหรี่ที่อยูใน
เขตเมืองซื้อบุหรี่จากรานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขต
ชนบท (รอยละ 7.6 และรอยละ 1.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.2.2ค)
สําหรับการรับรูเรื่องอันตรายของบุหรี่โรงงานเปรียบเทียบกับบุหรี่มวนเอง
จากการสํารวจ พบวา ผูสูบบุหรี่เห็นวาบุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหรี่โรงงานใน
สัดสวนที่สูงที่สุด คือ รอยละ 43.3 เกือบหนึ่งในสาม (รอยละ 32.2) เห็นวา บุหรี่มวนเองมี
อันตรายมากกวา และประมาณหนึ่งในสี่ (รอยละ 24.5) เห็นวา บุหรี่มวนเองมีอันตราย
พอๆ กับบุหรี่โรงงาน เมื่อแยกตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองเห็นวา
บุหรี่มวนเองมีอันตรายมากกวาบุหรี่โรงงานในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท
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เกือบสองเทา คือ รอยละ 43.0 และรอยละ 23.5 ตามลําดับ ในทางกลับกัน ผูสูบบุหรี่ที่
อยูในเขตชนบทเห็นวา บุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหรี่โรงงานในสัดสวนที่สูงกวาผู
สูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง คือรอยละ 51.5 และรอยละ 33.0 ตามลําดับ สําหรับผูที่ตอบวา
บุหรี่มวนเองมีอันตรายพอๆ กับบุหรี่โรงงาน มีสัดสวนใกลเคียงกันทั้งในผูสูบบุหรี่ที่อยูใน
เขตชนบทและผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง ขอมูลนี้สอดคลองกับประเภทของบุหรี่ที่สูบใน
กลุมผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท ที่พบวา ผูสูบบุหรี่ในเขตเมืองสูบบุหรี่โรงงาน
มากกวา บุ ห รี่ม วนเอง ในขณะที่ ผู สูบ บุห รี่ใ นเขตชนบทสู บบุ ห รี่ ม วนเองมากกว า บุ ห รี่
โรงงาน เปนที่นาสังเกตวามีเพียงหนึ่งในสี่ของผูสูบบุหรี่ทั้งในเขตเมืองและเขต
ชนบทที่มีความเขาใจถูกตองวา ทั้งบุหรี่โรงงานและบุหรี่มวนเองมีอันตรายเทาๆ กัน
(ตาราง4.2.2ง)
ในสวนของประสบการณความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ จากการสํารวจ
พบวา ผูสูบบุหรี่ประมาณสองในสาม (รอยละ 68.4) เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ ไมแตกตาง
กันระหวางผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองและผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท (ตาราง 4.2.3ก)
เมื่ อ ถามถึ ง แผนการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ เกื อ บครึ่ ง ของกลุ ม ตั ว อย า งที่ สู บ บุ ห รี่ มี
กําหนดเวลาแนนอนที่จะเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ 48.1) ในกลุมนี้ ประมาณหนึ่งในสี่ตอบวา มี
แผนจะเลิกสูบบุหรี่หลัง 6 เดือนขางหนา รอยละ 14.4 มีแผนจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 6 เดือน
และมีผูสูบบุหรี่เพียงรอยละ 8.4 ที่ตอบวามีแผนจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 เดือน เมื่อ
พิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทมีแผนการวาจะเลิกสูบบุหรี่
ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 50.4 และรอยละ 45.3 ตามลําดับ)
โดยแผนการที่จะเลิกสูบบุหรี่นั้น ไมแตกตางมากนักในเรื่องของระยะเวลา ระหวางผูสูบ
บุหรี่ที่อยูในเขตเมืองและผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท (ตาราง 4.2.3ก)
สําหรับเหตุผลที่อาจมีสวนชวยใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไดนั้น พบวา เหตุผล
ที่ผูสูบบุหรี่ตอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอ
คนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 94.4) ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 94.3)
การที่ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ (รอยละ 92.1) การที่สังคมไทยไมยอมรับการ
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สูบบุห รี่ (ร อ ยละ 90.2)
และความกัง วลเรื่อ งสุ ข ภาพของตั วเอง (ร อ ยละ 90.0)
นอกจากนี้ การโฆษณาหรือการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพจากการ
สูบบุหรี่มีผูตอบมากเปนอันดับ 6 คือมีผูตอบรอยละ 89.8 สวนเหตุผลที่มีผูตอบนอยที่สุด
คือ การที่เพื่อนไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ (รอยละ 66.1) เมื่อพิจารณาแยกตามเขตที่อยูอาศัย
พบวา เหตุผลที่ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองตอบมากที่สุด คือ ความกังวลเรื่องผลกระทบ
จากการสูบบุหรี่ตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 93.3) สวนเหตุผลที่ผูสูบบุหรี่ที่อยูใน
เขตชนบทตอบมากที่สุด คือ ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 96.0) เหตุผล
ที่ทั้งผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบทตอบ ในสัดสวนที่ต่ําที่สุดเหมือนกันคือ เพื่อน
ไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ (ตาราง 4.2.3ข)

4.3 ความรูและทัศนคติตอบุหรี่กับสุขภาพ การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่ และการรับรูการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
(เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่)
ในสวนนี้นําเสนอขอมูลของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ในเขตเมือง เปรียบเทียบกับ
เขตชนบท ในประเด็นของความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ทัศนติตอการสูบบุหรี่
การรับรูเรื่องฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ความสนใจบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่ ความ
คิดเห็นเรื่องผูนําศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตบุหรี่ และ
วิธีการสงเสริมการขายบุหรี่ที่เคยเห็น
เมื่ อ ถามถึ ง ความรู เ รื่ อ งผลกระทบจากการสู บ บุ ห รี่ ต อ สุ ข ภาพ ผู สู บ บุ ห รี่
มากกวารอยละ 70 มีความรูวาบุหรี่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและกอใหเกิดโรคตางๆ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีผูตอบในสัดสวนสูงสุด คือ โรคถุงลมโปงพอง (รอยละ 96.1)
รองลงมา คือ แกเร็วกวาอายุ (รอยละ 93.6) และมะเร็งในชองปากของผูสูบบุหรี่ (รอยละ
91.5) สําหรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีผูตอบถูกในสัดสวนต่ํากวารอยละ 80 คือ
บุหรี่ทําใหทารกในครรภแทง (รอยละ 75.2) และบุหรี่ทําใหอวัยวะสวนปลายเนา และ
ตองตัดทิ้ง (Gangrene) (รอยละ 69.7) ความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของผูสูบ
บุหรี่ที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบทไมแตกตางกันมากนัก (ตาราง 4.3.1)
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แมวา ผูสูบบุหรี่สวนใหญมีความรูเรื่องผลรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ แตเมื่อถาม
ถึงผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ พบวา ยังมีผูสูบบุหรี่จํานวนไมนอยที่มองวา การสูบ
บุหรี่เพียงแคทําลายสุขภาพบาง (รอยละ 28.6) หรือไมทําลายสุขภาพเลย (รอยละ 5.1)
โดยเปนผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองสูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท (รอยละ 37.7 และ
รอยละ 30.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.2)
เมื่อถามถึงความกังวลเรื่องสุขภาพในอนาคต พบวา มากกวาสองในสามของ
ผูสูบบุหรี่ (รอยละ 68.0) รายงานวา มีความกังวลเรื่องสุขภาพในอนาคตมาก ผูสูบบุหรี่ที่
ตอบวา ไมมีความกังวลเลย มีเพียงรอยละ 4.3 ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทตอบวา มีความ
กังวลมากสูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 71.4 และรอยละ 63.9 ตามลําดับ)
(ตาราง 4.3.2)
สําหรับความคิดเห็นเรื่องโอกาสที่ผูสูบบุหรี่จะเปนโรคปอดชนิดรุนแรงใน
อนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมสูบบุหรี่ พบวา มากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
คิดวา ตนเองมีโอกาสเปนโรคปอดสูงกวาผูที่ไมสูบบุหรี่มาก (รอยละ 54.4) และประมาณ
หนึ่งในสี่คิดวา ตนเองมีโอกาสคอนขางมากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 26.7) อยางไรก็ตาม
มีผูสูบบุหรี่หนึ่งในสิบที่คิดวา ตนเองมีโอกาสเปนโรคปอดชนิดรุนแรงเทาๆ กับผูที่ไมสูบ
บุหรี่ ความคิดเห็นเรื่องโอกาสที่จะเปนโรคปอดชนิดรุนแรงนี้ไมแตกตางกันมากนักระหวาง
ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท (ตาราง 4.3.2)
การมีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่เปนหนึ่งในมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่
หวังผลใหผูสูบบุหรี่ไดตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ การติดตามวา ฉลากคําเตือน
มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนสิ่งจําเปน จากการสํารวจขอมูลในรอบที่ 4 นี้ พบวา
ในชวงหนึ่งเดือนกอนการสํารวจ ผูสูบบุหรี่เกือบทั้งหมด (รอยละ 93.9) สังเกตเห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่ โดยสังเกตบอยในสัดสวนที่มากที่สุด คือ รอยละ 44.7 และ
มากกวาหนึ่งในสามของกลุมตัวอยางสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบอยมาก ผูสูบบุหรี่ที่อยูใน
เขตเมืองสังเกตฉลากคําเตือนบอยมากในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท
(รอยละ 37.1 และรอยละ 25.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3)
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เมื่อถามตอถึงการพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่อยางใกลชิด พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญไดอานฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ (รอยละ 93.4) โดยประมาณหนึ่ง
ในสามอานนานๆ ครั้ง รอยละ 41.7 อานบอย และเกือบหนึ่งในหาอานบอยมาก ผูสูบบุหรี่
ที่อยูในเขตเมืองอานฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่อยางใกลชิดบอยมากในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบ
บุหรี่ที่อยูในเขตชนบท (รอยละ 21.0 และรอยละ 16.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3)
อยางไรก็ตาม มีกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ถึงรอยละ 60.8 ที่เคยหลีกเลี่ยงที่จะมอง
หรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ โดยผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทหลีกเลี่ยงที่จะ
มองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง
(รอยละ 64.2 และรอยละ 56.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3)
ในเรื่องการรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบ
บุหรี่ พบวา เกือบครึ่งของกลุมตัวอยาง (รอยละ 49.0) เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ทํา ให คิดถึง อั นตรายจากการสู บบุ ห รี่ม าก และมากกวา หนึ่งในสี่ตอบว า ทํ า ให คิดถึ ง
อันตรายจากการสูบบุหรี่บาง (รอยละ 26.9) มีผูสูบบุหรี่เพียงรอยละ 6.4 ที่ตอบวา ฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่ไมทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่เลย เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูสูบบุหรี่
ในเขตเมืองและเขตชนบท จะเห็นวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทตอบวา ฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มาก ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูใน
เขตเมือง (รอยละ 56.0 และรอยละ 40.9 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3)
ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่ มีผูสูบบุหรี่รอยละ
42.5 ตอบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่มาก รอยละ 29.9
ตอบวา มีผลทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่บาง รอยละ 17.6 ตอบวา มีผลทําใหอยากเลิกสูบ
บุหรี่เล็กนอย และมีเพียงรอยละ 10.0 ตอบวา ไมมีผลทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่เลย ผูสูบบุหรี่
ที่อยูในเขตชนบทตอบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่มาก ใน
สัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 49.9 และรอยละ 34.0 ตามลําดับ)
ขอมูลสะทอนวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทมีความรูสึกตอบสนองตอฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง (ตาราง 4.3.3)
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อีกขอมูลหนึ่งที่นาสนใจคือ ประสบการณของผูสูบบุหรี่ที่กําลังจะสูบบุหรี่แต
เมื่อ นึก ถึง คํา เตือ นดา นสุข ภาพบนซองบุห รี่ทํา ให เปลี่ย นใจไมสูบบุห รี่ พบวา
กลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ถึงรอยละ 60.6 ที่เคยเปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่เมื่อนึกถึงขอมูลในฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่ แยกเปนเคยหลายครั้ง รอยละ 30.4 เคย 2-3 ครั้ง รอยละ 20.1
และเคยเพียงครั้งเดียว รอยละ 10.1 เมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขต
เมืองและเขตชนบท พบวา กลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท มีประสบการณเคยเปลี่ยนใจไม
สูบบุหรี่เพราะฉลากคําเตือนในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 66.4
และรอยละ 53.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3)
เมื่อถามถึงความสนใจบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่ พบวา สวนใหญของผูสูบ
บุหรี่ (รอยละ 61.8) ใหความสนใจที่จะใชบริการนี้ อยางไรก็ตาม เปนผูสูบบุหรี่ที่ตอบวา
สนใจที่จะใชบริการนี้มาก เพียงรอยละ 19.7 มากกวาหนึ่งในสี่ (รอยละ 26.6) ตอบวา
สนใจที่จะใชบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่บาง และมีผูสูบบุหรี่รอยละ 15.5 ตอบวา สนใจ
เล็กนอย เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทใหความสนใจ
บริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่มาก ในสัดสวนสูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 23.6
และรอยละ 14.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.4)
นอกจากเรื่องบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่แลว การสํารวจยังถามความคิดเห็นเรื่อง
ผูนําศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ ขอมูลชี้วา กลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ที่เห็นวา ผูนํา
ศาสนามีสวนจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่บาง มีสัดสวนสูงที่สุด คือ รอยละ 42.7 ในขณะที่รอยละ
37.1 ของกลุม ตัว อยา งผูสูบ บุห รี่ เห็น วา ผู นํา ศาสนามีสว นจูง ใจใหเ ลิก สูบ บุห รี่ม าก
สว นผูที่เ ห็น วา ผูนํา ศาสนาไมมีสว นจูง ใจใหเ ลิก สูบบุห รี่เ ลยมีอยูป ระมาณหนึ่ง ในหา
เมื่อ พิจ ารณาตามเขตที่อ ยูอ าศัย จะเห็น วา ขอ มูล สะทอ นใหเ ห็น ความแตกตา งของ
ความคิดเห็นระหวางผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทและเขตเมือง กลาวคือ ผูสูบบุหรี่ที่อยูใน
เขตชนบทเห็นวา ผูนําศาสนาชวยจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่มาก สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขต
เมือง (รอยละ 44.8 และรอยละ 27.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5)
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เมื่อถามถึงความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตบุหรี่ พบวา สวนใหญของผูสูบบุหรี่
เห็นวา ไมควรอนุญาตใหบริษัทที่ผลิตบุหรี่สงเสริมการขายบุหรี่ไมวาจะเปนวิธีใดก็ตาม
(รอยละ 85.4) และควรจํากัดใหทําซองบุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม (รอยละ
72.1) นอกจากนี้ เกือบสามในสี่ของผูสูบบุหรี่ (รอยละ 72.6) เห็นวา บริษัทบุหรี่ตางชาติ
ทําใหปญหาเรื่องการสูบบุหรี่ในประเทศไทยเลวรายกวาเดิม อยางไรก็ตาม มากกวาหนึ่งในหา
ของผู สูบบุห รี่เห็ น วา บริษัท บุหรี่ไดทําสิ่ง ดีๆ ใหกับสังคมไทย เมื่อ
(รอยละ 22.6)
เปรียบเทียบระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองมีทัศนคติใน
ทางบวกตอบริษัทที่ผลิตบุหรี่มากกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทเล็กนอย (ตาราง 4.3.6)
วิธีการสงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบเปนสิ่งผิดกฏหมายในประเทศไทย การสํารวจ
พบวา มีผูสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่เคยเห็นการสงเสริมการขายบุหรี่ กลาวคือ รอยละ 3.7
เคยเห็นการลดราคาบุหรี่เปนพิเศษ และรอยละ 1.5 เคยเห็นการแจกตัวอยางบุหรี่ ผูสูบบุหรี่ที่
อยูในเขตเมืองเคยเห็นการสงเสริมการขายบุหรี่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท โดยผู
สูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองเคยเห็นการลดราคาบุหรี่ รอยละ 4.6 สวนผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขต
ชนบทมีประสบการณดังกลาวรอยละ 3.0 สําหรับการแจกตัวอยางบุหรี่ พบวา ผูสูบบุหรี่ที่
อยูในเขตเมือง และผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท เคยเห็นการแจกตัวอยางบุหรี่ รอยละ 2.1
และรอยละ 1.0 ตามลําดับ (ตาราง 4.3.7)

4.4 พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหรี่)
ในสวนของพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ของ
กลุมตัวอยางที่รายงานวา เลิกสูบบุหรี่แลวในการสํารวจรอบ 4 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 373 คน
ในประเด็นของลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ การเคยกลับไปสูบบุหรี่ใหม เหตุผลที่มีสวนชวยให
เลิกสูบบุหรี่ได ความมั่นใจที่จะยังคงเลิกสูบบุหรี่อยู และการประเมินสุขภาพตั้งแตเลิก
สูบบุหรี่ โดยแยกตามลักษณะเขตที่อยูอาศัย
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ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหรี่ที่ใชวิธีหยุดทันทีมี
สัดสวนสูงกวาการใชวิธีคอยๆ ลดปริมาณการสูบบุหรี่ (รอยละ 56.7 และรอยละ 43.3
ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองที่ใชวิธี
หยุดทันทีมีสัดสวนสูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท (รอยละ 64.8 และรอยละ 52.8
ตามลําดับ) (ตาราง 4.4.1)
เมื่อถามถึงการเคยกลับไปสูบบุหรี่ใหม พบวา มีผูเลิกสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่
เคยกลับไปสูบบุหรี่ใหม (รอยละ 13.7) โดยผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทเคยกลับไปสูบบุหรี่
ใหมในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองเล็กนอย (รอยละ 14.8 และรอยละ
11.4 ตามลําดับ) (ตาราง4.4.1)
สําหรับเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ได นั้น พบวา เหตุผลที่มีผูตอบใน
สัดสวนที่สูงสุด 5 อันดับแรก คือ ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 97.0)
รองลงมา คือ ครอบครัว ไมเ ห็นด วยกับการสูบบุห รี่ (รอยละ 96.5) การที่สังคมไทยไม
ยอมรับการสูบบุหรี่ (รอยละ 94.6) การโฆษณาหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงตอ
สุขภาพจากการสูบบุหรี่ (รอยละ 94.3) และความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอ
คนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 93.3) สวนเหตุผลที่มีผูตอบในสัดสวนที่ต่ําที่สุด คือ ราคา
ของบุหรี่ (รอยละ 80.8) (ตาราง 4.4.2)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองกับผูเลิกสูบบุหรี่ที่
อยูในเขตชนบท พบวา ผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองใหเหตุผลเรื่องครอบครัวไมเห็นดวย
กับการสูบบุหรี่สูงที่สุด รองลงมาคือ ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก และเหตุผล
เรื่องความกังวลดานสุขภาพของตัวผูสูบบุหรี่เอง ในขณะที่ ผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท
ใหเหตุผลเรื่องความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็กสูงที่สุด รองลงมาคือ ครอบครัวไม
เห็นดวยกับการสูบบุหรี่ และสังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ สําหรับเหตุผลที่มีผูตอบต่ํา
ที่สุดสําหรับผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองคือ การที่เพื่อนไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ สวนผู
เลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทใหเหตุผลเรื่องราคาของบุหรี่ในสัดสวนต่ําสุด (ตาราง 4.4.2)
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เมื่อถามถึงความมั่นใจที่จะยังคงเลิกสูบบุหรี่อยู พบวา ผูเลิกสูบบุหรี่เกือบ
สองในสาม (รอยละ 64.1) ตอบวา มั่นใจอยางยิ่งที่จะยังคงเลิกสูบบุหรี่อยู อีกรอยละ
30.0 ตอบวา มั่นใจมาก สําหรับผูที่เลิกสูบบุหรี่ที่ตอบวา มั่นใจบาง หรือไมมั่นใจเลย มี
เพียงรอยละ 5.9 ผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทที่มีความมั่นใจอยางยิ่งหรือมั่นใจมาก ที่
จะยังคงเลิกสูบบุหรี่อยู มีสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองเล็กนอย (รอยละ
95.6 และรอยละ 91.1 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4.3)
เมื่อใหผูเลิกสูบบุหรี่ ประเมินสุขภาพตนเองตั้งแตเลิกสูบบุหรี่ พบวา เกือบ
ทั้งหมด (รอยละ 97.0) เห็นวา ตนเองมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากเลิกสูบบุหรี่ โดยผูเลิกสูบ
บุหรี่ที่อยูในเขตชนบท เห็นวา ตนเองมีสุขภาพดีขึ้น ในสัดสวนที่ใกลเคียงกับผูเลิกสูบบุหรี่
ที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 97.6 และรอยละ 95.9 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4.4)

4.5 เปรียบเทียบการเลิกสูบบุหรี่ ความรู การรับรู และความคิดเห็น
ระหวางกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่
ในสวนนี้ นําเสนอผลการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ ใน
ประเด็นตอไปนี้ คือ ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ เหตุผลที่ทําใหคิดถึงการเลิกสูบบุหรี่/เหตุผลที่
ทําใหเลิกสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ การรับรูฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่ การรับรูการประชาสัมพันธอันตรายจากการสูบบุหรี่ การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่
ภายในบาน ความเห็นตอการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ไนทคลับ/ดิสโกเทค/
บาร สถานที่ทํางาน สถานที่ที่ใชเครื่องปรับอากาศ การไดรับคําแนะนําหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ และการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”
ในประเด็นของลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทาย พบวา ผูเลิกสูบบุหรี่ใชวิธี
หยุดทันทีในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่เล็กนอย (รอยละ 56.7 และรอยละ 53.2 ตามลําดับ)
แมในการสํารวจครั้งนี้จะพบวา ไมแตกตางกันมาก แตจากการศึกษาของชัยยุทธ เจติยานุวัตร
(2544) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการเลิกสูบบุหรี่ของ เจาหนาที่สาธารณสุขใน
จังหวัดกาญจนบุรีพบวา วาวิธีการลดหรือเลิกสูบอยางฉับพลันหรือเด็ดขาดมีโอกาสที่จะ
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สําเร็จมากกวาคอย ๆ ลดจํานวนลง เนื่องจากการที่จะใชวิธีดังกลาวไดตองอาศัยความตั้งใจ
อยางสูง ตรงขามกับการคอย ๆ ลดที่อาจทําใหกลับมาสูบใหมได (ตาราง 4.5.1)
เมื่อเปรียบเทียบเหตุผลที่มีสวนชวยใหผูเลิกสูบบุหรี่เลิกไดสําเร็จ หรืออาจมี
สวนชวยใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ พบวา มีความแตกตางกันอยูบาง กลาวคือ
สําหรับผูสูบบุหรี่ เหตุผลที่อาจมีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ได สามอันดับแรก คือ ความกังวล
เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 94.4) ความตองการ
เปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 94.3) และการที่ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่
(รอยละ 92.1) สวนผูเลิกสูบบุหรี่ เหตุผลที่มีผูตอบในสัดสวนที่สูงสุดสามอันดับแรก คือ
ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 97.0) ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่
(รอยละ 96.5) และการที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ (รอยละ 94.6) อยางไรก็ตาม ทั้ง
ผูสูบบุหรี่ และผูเลิกสูบบุหรี่ ตางใหความสําคัญกับการเปนตัวอยางที่ดีสําหรับเด็กและ
ครอบครัว นอกจากนี้ เหตุผลที่มีผูตอบในสัดสวนที่ต่ําที่สุดและสอดคลองกันทั้งสองกลุม
คือ ความคิดเห็นของเพื่อน และ ราคาของบุหรี่ (ตาราง 4.5.2)
เมื่อเปรียบเทียบความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ พบวา
กลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหรี่มีความรูดีกวากลุมผูสูบบุหรี่ในทุกประเด็น เชน รอยละ 93.2
ของผูเลิกสูบบุหรี่มีความรูวา การสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในขณะที่รอยละ
88.2 ของผูสูบบุหรี่มีความรูดังกลาว ประเด็นที่ผูสูบบุหรี่มีความรูในสัดสวนที่สูงสุด คือ
การสูบบุหรี่ทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง (รอยละ 96.1) สวนประเด็นที่ผูเลิกสูบบุหรี่มี
ความรูในสัดสวนที่สูงสุด คือ การสูบบุหรี่ทําใหแกเร็ว (รอยละ 96.7) อยางไรก็ตาม
ประเด็นที่ทั้งผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่มีความรูในสัดสวนที่ต่ําที่สุดและสอดคลองกัน คือ
การสู บ บุ ห รี่ ทํ า ให อ วั ย วะส ว นปลายชา ผิ ว หนั ง เปลี่ ย นเป น สี ดํ า เน า และต อ งตั ด ทิ้ ง
(Gangrene) (รอยละ 69.7 ในกลุมผูสูบบุหรี่ และรอยละ 80.4 ในกลุมผูเลิกสูบบุหรี่)
(ตาราง 4.5.3)
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เมื่อพิจารณาในเรื่องแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาใหความรูเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่รายงานไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนผูสูบบุหรี่เห็น
จากซองบุหรี่สูงเปนอันดับหนึ่ง สวนผูเลิกสูบบุหรี่เห็นจากโทรทัศนสูงเปนอันดับหนึ่ง อยางไร
ก็ตาม ถาไมนับซองบุหรี่แลว แหลงที่เคยเห็นการโฆษณาใหความรูเกี่ยวกับอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ที่มีการรายงานสูงสุดสามอันดับแรก คือ โทรทัศน โปสเตอร และวิทยุ สอดคลองกันทั้ง
ในกลุมผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ (ตาราง 4.5.4)
เมื่อพิจารณา การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในบาน พบวา กลุมตัวอยางผูสูบ
บุห รี่อ ยูในบ า นที่ไม มี ขอห า มเรื่ องการสู บบุห รี่ ในบ า นในสั ด สว นสู ง สุ ด (ร อ ยละ 37.9)
ในขณะที่ผูเลิกสูบบุหรี่อยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบานในสัดสวนสูงสุด (รอยละ 43.4)
การไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบานของผูเลิกสูบบุหรี่สูงกวาผูสูบบุหรี่อยางเห็นไดชัด (รอยละ
43.4 และรอยละ 27.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.5)
ในเรื่ อง ความคิดเห็น ตอการไมอนุญาตใหสูบบุห รี่ในสถานที่สาธารณะ
พบวา ไมแตกตางกันในกลุมผูสูบบุหรี่ และกลุมผูเลิกสูบบุหรี่ กลาวคือ สวนใหญเห็นวาไม
ควรอนุญาตใหสูบบุหรี่เลยในที่สาธารณะ โดยสถานที่ที่กลุมตัวอยางเห็นวาไมควรใหสูบ
บุหรี่เลยในสัดสวนที่สูงที่สุดสามอันดับแรก คือ รถโดยสารปรับอากาศ ตัวอาคารของ
สถานที่ทางศาสนา และรานอาหาร/สถานที่อื่นๆ ที่ใชเครื่องปรับอากาศ (ตาราง 4.5.6)
สําหรับการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่ทํางาน พบวา ผูสูบบุหรี่ทํางานในสถานที่
ทํางานที่ไมมีขอหามเรื่องการสูบบุหรี่ หรืออนุญาตใหสูบบุหรี่ไดเฉพาะบางที่ในตัวอาคาร
ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ 48.5 และรอยละ 30.3 ตามลําดับ) สวนผูที่เลิก
สูบบุหรี่ทํางานในสถานที่ที่ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ภายในตัวอาคารในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบ
บุหรี่ (รอยละ 69.7 และรอยละ 51.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.7)
ในประเด็นการไดรับคําแนะนําหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
ของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่นั้น พบวา ผูเลิกสูบบุหรี่ไดรับคําแนะนําจากสถานบริการ
ชวยเลิกสูบบุหรี่ที่มีอยูในทองถิ่นมากกวาผูสูบบุหรี่ (รอยละ 40.5 และรอยละ 35.4 ตามลําดับ)
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สวนบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่นั้น มีผูไดรับบริการเพียงรอยละ 6.2 และรอยละ 5.1 สําหรับผู
สูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่ยัง
เพิ่งเริ่มดําเนินการไดไมนาน จึงยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย (ตาราง 4.5.8)
ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4 มีการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
“หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธาณะ” ในการสํารวจรอบที่ 4 จึงมีคําถามเพื่อ
ประเมินการรับรูของกลุมตัวอยางตอการรณรงคนี้ ประเด็นแรก คือ การเคยเห็นหรือไดยิน
การรณรงค ดังกลาว พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเคยเห็นหรือไดยินการรณรงคนี้ ทั้ง
กลุมผูสูบบุหรี่และกลุมผูเลิกสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่เคยเห็นหรือไดยินการรณรงคนี้
ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่เล็กนอย (รอยละ 96.7 และรอยละ 90.7 ตามลําดับ)
(ตาราง 4.5.9)
เมื่อถามถึงความเกี่ยวของของเนื้อหาการรณรงคกับตัวผูตอบ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญตอบวา เนื้อหาของการรณรงคมีความเกี่ยวของกับตนเองบาง หรือ
เกี่ย วข อ งมาก เมื่ อ แยกพิ จ ารณาตามสถานภาพการสูบบุ ห รี่ พบว า ผู สู บบุ ห รี่ ตอบว า
เนื้อหาของการรณรงคมคี วามเกี่ยวของกับตนเองในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ
95.2 และรอยละ 86.6 ตามลําดับ) โดยเฉพาะการตอบวาเนื้อหาของการรณรงคมีความ
เกี่ยวของกับตนเองบางนั้น เปนผูสูบบุหรี่ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ 42.8
และรอยละ 36.4) อยางชัดเจนกวาการตอบวามีความเกี่ยวของมาก (ตาราง 4.5.10)
ประเด็ น ต อ มาคื อ คํ า ถามที่ ว า การรณรงค นี้ ทํ า ให คิ ด ถึ ง การสู บ บุ ห รี่ ข อง
ตนเองวา อาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง มากนอยเพียงใด พบวา กลุมตัวอยาง
เกือบทั้งหมดเห็นวา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ของตนเองวาอาจจะเปนอันตราย
ตอคนรอบขาง กลาวคือ รอยละ 98.5 ในกลุมผูสูบบุหรี่ และรอยละ 91.9 ในกลุมผูเลิกสูบ
บุหรี่ ผูสูบบุหรี่ตอบวา การรณรงคนี้ทําใหคิดในประเด็นนี้บาง ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบ
บุหรี่อยางเห็นไดชัด (รอยละ 29.0 และรอยละ 19.1 ตามลําดับ) ในขณะที่ผูเลิกสูบบุหรี่
ตอบวา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงในประเด็นดังกลาวมากสูงกวาผูสูบบุหรี่เล็กนอย (รอยละ
72.8 และรอยละ 69.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.11)
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ประเด็ น ต อ มา คื อ การรณรงค “หยุ ด ทํ า ร า ยผู อื่ น หยุ ด สู บ บุ ห รี่ ใ นที่
สาธารณะ” ได นํ า ไปสู ก ารพู ด คุ ย ระหว า งสมาชิ ก ในครอบครั ว และกลุ ม เพื่ อ น
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ทั้งผูสูบบุหรี่ (รอยละ
73.9) และผูเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ 79.2) ตอบวา การรณรงคนี้ นําไปสูการพูดคุยกันใน
ครอบครัว เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ (ตาราง 4.5.12) นอกจากนี้ พบวา กลุม
ตั ว อยา งในสั ดส ว นใกลเ คี ย งกัน ตอบวา การรณรงค นี้นําไปสูก ารพู ดคุย กั บ กลุม เพื่อ น
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ (รอยละ 80.5 สําหรับผูเลิกสูบบุหรี่ และรอยละ 72.5
สําหรับผูสูบบุหรี่) (ตาราง 4.5.13) จะเห็นวา ผูเลิกสูบบุหรี่นําประเด็นของการรณรงคไป
พูดคุยกันในครอบครัวและในกลุมเพื่อนมากกวาผูสูบบุหรี่
ประเด็นสุดทาย คือ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวา ผลของการรณรงค “หยุด
ทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลง
พบว า กลุ ม ตั ว อย า งเกื อ บทั้ ง หมด เห็ น ว า การรณรงค นี้ มี ผ ลทํ า ให ก ารสู บ บุ ห รี่ ใ นที่
สาธารณะลดลง สอดคลองกันทั้งกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ (รอยละ 97.3) และกลุมตัวอยาง
ผูเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ 97.1) เมื่อพิจารณาระดับของผลที่เกิดขึ้น พบวา ผูสูบบุหรี่เห็นวา
การรณรงคสงผลเล็กนอยในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ 35.6 และรอยละ 31.8
ตามลําดับ) ในขณะที่ ผูเลิกสูบบุหรี่เห็นวา การรณรงคสงผลมากในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบ
บุหรี่เล็กนอย (รอยละ 65.3 และรอยละ 61.7 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.14)

4.6 การเปรียบเทียบการรับรูนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบและการ
รณรงคตอตานการบริโภคยาสูบ ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 และรอบที่ 4
ในสวนนี้ นําเสนอประเด็นการรับรูการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ
การเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย การเห็นการโฆษณาบุหรี่จากแหลงตางๆ การจํากัดพื้นที่
สูบบุหรี่ในบาน การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่ทํางาน และความคิดเห็นเรื่องการจํากัดพื้นที่
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ของกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ และการรับรูฉลากคําเตือน
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บนซองบุหรี่ของกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 และเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท
เมื่อพิจารณาแหลงที่โฆษณาหรือใหขอมูลขาวสารเรื่องอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ จากการสํารวจทั้ง 4 รอบ พบวา ในภาพรวม แหลงโฆษณาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ ที่กลุมตัวอยางรับรูในอันดับตนๆ คือ โทรทัศน ฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่ โปสเตอร และวิทยุ โดยโทรทัศนถูกระบุถึงในสัดสวนสูงสุดในรอบที่ 1 และรอบที่ 2
และลดลงมาเปนอันดับสองในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ในขณะที่ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
เปนแหลงที่ถูกระบุถึงเพิ่มขึ้นจากอันดับที่สองในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มาเปนอันดับแรกใน
รอบที่ 3 และรอบที่ 4 แหลงโฆษณาที่มีความสําคัญรองลงมาจากโทรทัศนและฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่ คือ โปสเตอร ซึ่งกลุมตัวอยางระบุถึงเปนอันดับที่ 3 ในรอบที่ 1 รอบที่ 3
และรอบที่ 4 สวนวิทยุ แมวาจะถูกกลาวถึงในสัดสวนที่ต่ําลงจากรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4
แตก็ยังถูกระบุถึงเปนอันดับที่ 3 ในรอบที่ 2 (ตาราง 4.6.1)
สวนแหลงโฆษณาที่กลุมตัวอยางระบุถึงในสัดสวนต่ําที่สุดในทุกรอบการสํารวจ
คือ ภาพยนตร ซึ่งอาจเปนเพราะการรณรงคผานทางภาพยนตรยังมีไมมากพอ อยางไรก็ตาม
อาจเปนไปไดเชนกันวา โรงภาพยนตรอาจไมใชสถานที่ๆ ผูสูบบุหรี่ และผูเลิกสูบบุหรี่วัย
ผูใหญนิยมไปกันมากนัก จึงเห็นโฆษณาอันตรายของบุหรี่จากแหลงนี้นอย อยางไรก็ตาม
แมภาพยนตรจะถูกกลาวถึงในสัดสวนที่ต่ําที่สุด แตการเห็นโฆษณาอันตรายจากการสูบ
บุหรี่จากภาพยนตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 37.4 ในการสํารวจรอบที่ 1 เปนรอยละ
42.7 ในการสํารวจรอบที่ 4 นอกจากนี้ แหลงโฆษณาอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่มีการเห็น
เพิ่มขึ้น คือ รานคาที่ขายบุหรี่ จากรอยละ 52.0 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 60.3 ในรอบที่ 4
(ตาราง 4.6.1)
เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท พบวา มีความ
แตกตางกันอยูบาง กลาวคือ วิทยุยังมีความสําคัญในฐานะเปนแหลงใหความรูเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่สําหรับกลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบทมากกวาในเขตเมือง ซึ่งแมจะมีแนวโนมของการ
ถูกกลาวถึงลดลงแตยังลดลงไมมากเทากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง สําหรับกลุมตัวอยางที่
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อยูในเขตเมืองนั้น แหลงโฆษณาขอมูลขาวสารเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่ถูกกลาวถึง
เพิ่มขึ้น คือ รานคาที่ขายบุหรี่ และภาพยนตร (ตาราง 4.6.1)
ในประเด็นการสังเกตและการอานฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่อยางใกลชิดใน
ชวงหนึ่งเดือนกอนการสํารวจ ผลการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 ชี้วา กลุมตัวอยางมีการ
สังเกตและการอานฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่อยางใกลชิดเพิ่มขึ้น โดยในประเด็นแรก คือ
การสั ง เกตเห็ น ฉลากคํ า เตื อ นบนซองบุ ห รี่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ในภาพรวม การ
สังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่บอย/บอยมาก เพิ่มขึ้นจากรอยละ 64.2 ในรอบที่ 1
เปนรอยละ 76.2 ในรอบที่ 4 ในทํานองเดียวกัน กลุมตัวอยางที่ไมเคยสังเกตเห็นเลยมี
แนวโนมลดลงจากรอยละ 15.5 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 8.9 ในรอบที่ 4 แนวโนมการเพิ่มขึ้น
ของสัดสวนกลุมตัวอยางที่สังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่บอย/บอยมากนี้ เกิดขึ้นใน
กลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองมากกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท กลาวคือ เพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 67.2 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 81.8 ในรอบที่ 4 ในกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง ขณะที่
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 62.8 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 71.6 ในรอบที่ 4 ในกลุมตัวอยางที่อยูใน
เขตชนบท (ตาราง 4.6.2ก)
ประเด็นตอมา คือ การพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด พบวา มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน กลาวคือ ในภาพรวม สัดสวนของกลุมตัวอยางที่พิจารณาหรือ
อานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดบอย/บอยมาก เพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.9 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ
60.5 ในรอบที่ 4 การเพิ่มขึ้นนี้ สอดคลองกันทั้งกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตชนบท โดยกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือน
อยางใกลชิดบอย/บอยมาก มีสัดสวนเพิ่มขึ้นมากกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท (เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 46.9 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 62.3 ในรอบที่ 4 ในเขตเมือง และเพิ่มขึ้นจากรอยละ
46.8 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 58.8 ในรอบที่ 4 ในเขตชนบท) (ตาราง 4.6.2ข)
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อย างไรก็ ตาม แม ว า การสั งเกตและการอ านฉลากคํ าเตื อนอย างใกล ชิ ด มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ซึ่งแสดงใหเห็นวา มีการรับรูและใหความสนใจ
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มากขึ้น แตขอมูลอีกดานก็ชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่พยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน กลาวคือ กลุม
ตัวอยางที่รายงานวา เคยหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 35.8 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 60.8 ในรอบที่ 4 โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่อยู
ในเขตชนบทที่มีสัดสวนของการเคยหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
เพิ่มขึ้นเกือบสองเทาในชวง 4 รอบของการสํารวจ คือ จากรอยละ 36.2 ในรอบที่ 1 เปน
รอยละ 64.2 ในรอบที่ 4 (ตาราง 4.6.2ค)
ในประเด็นผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบ
บุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่รายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ มีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะที่ตอบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ในระดับมาก กลาวคือ เพิ่มจากรอยละ 32.1 ในรอบที่ 1
เปนรอยละ 49.0 ในรอบที่ 4 สอดคลองกันทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท (ตาราง 4.6.2ง)
เมื่อพิจารณาประเด็นผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่
ผลการสํารวจทั้ง 4 รอบ ชี้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตชนบท นั่นคือ กลุมตัวอยางที่รายงานวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําให
อยากเลิกสูบบุหรี่มาก มีสัดสวนเพิ่มขึ้น จากรอยละ 29.4 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 42.5 ในรอบ
ที่ 4 ผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่มากในกลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบทมี
สัดสวนสูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองทุกรอบการสํารวจ โดยกลุมตัวอยางที่อยูในเขต
ชนบทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 33.1 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 49.9 ในรอบที่ 4 สวนกลุมตัวอยางที่อยูใน
เขตเมืองเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.1 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 34.0 ในรอบที่ 4 (ตาราง 4.6.2จ)
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การสํารวจในประเด็นผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหผูสูบบุหรี่เปลี่ยนใจไมสูบ
บุหรี่ พบวา มีแนวโนมในทางที่ดีขึ้น กลาวคือ กลุมตัวอยางที่ตอบวา เคยเปลี่ยนใจไมสูบ
บุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45.1 ในรอบที่ 1
เปนรอยละ 60.6 ในรอบที่ 4 โดยฉลากคําเตือนทําใหกลุมตัวอยางเปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่
หลายครั้ง เพิ่มขึ้นจากรอยละ 22.6 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 30.4 ในรอบที่ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองกับกลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท พบวา กลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตชนบทมี สัดสวนของการเพิ่มขึ้นสูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง
กลาวคือ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.3 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 37.5 ในรอบที่ 4 ในเขตชนบท
และเพิ่มขึ้นจากรอยละ 18.9 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 22.2 ในรอบที่ 4 ในเขตเมือง (ตาราง 4.6.2ฉ)
จะเห็ น ได ชั ด เจนว า ผลของฉลากคํ า เตื อ นบนซองบุ ห รี่ ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการรับรูและพฤติกรรมของผูสูบบุหรี่ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 สอดคลองกับชวงระยะเวลา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จากชนิดที่เปนขอความเพียงอยางเดียวใน
ขณะที่ทําการสํารวจรอบที่ 1 เปนชนิดที่มีทั้งขอความและรูปภาพ กอนหนาการสํารวจในรอบ
ที่ 2 เปนตนมา แสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของฉลากคําเตือนแบบใหมที่นํามาใชบนซองบุหรี่
ในเรื่องการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย จากการสํารวจรอบที่ 2 ถึงการสํารวจรอบที่ 4
(ในการสํารวจรอบที่ 1 ไมมีคําถามเรื่องการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย) พบวา สัดสวนของ
กลุมตัวอยางที่เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.1 ในการสํารวจ
รอบที่ 2 เปนรอยละ 20.3 ในการสํารวจรอบที่ 4 กลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตชนบทเห็นการโชวบุหรี่ ณ จุดขายในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก
อยางไรก็ตาม เปนที่สังเกตวา กลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบทเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย
เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง (ตาราง 4.6.3)
ประเทศไทยมี กฎหมายหามการโฆษณาบุ หรี่ทุกรูปแบบ อยางไรก็ ตาม การ
สํารวจพบวา ยังมีกลุมตัวอยางที่เห็นการโฆษณาบุหรี่ และมีสัดสวนเพิ่มขึ้น กลาวคือ
กลุมตัวอยางที่เห็นการโฆษณาบุหรี่ตามกระจกรานคา หรือรานคาที่ขายบุหรี่ เพิ่มขึ้นจาก
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รอยละ 3.8 ในการสํารวจรอบที่ 1 เปนรอยละ 11.2 ในการสํารวจรอบที่ 4
ขณะเดี ย วกั น กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ห็ น การโฆษณาบุ ห รี่ จ ากผู ค า เร ต ามท อ งถนน เพิ่ ม ขึ้ น
เล็กนอย จากรอยละ 7.1 ในการสํารวจรอบที่ 1 เปนรอยละ 8.5 ในการสํารวจรอบที่ 4
(ตาราง 4.6.4)
การรณรงคใหมีการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน เปนความพยายามหนึ่งในการ
คุ ม ครองสุ ข ภาพของผู ไ ม สู บ บุ ห รี่ จากการสํ า รวจ พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ อ ยู ใ นบ า นที่
อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดทุกพื้นที่มีสัดสวนลดลงเล็กนอย จากรอยละ 39.6 ในรอบที่ 1 เหลือ
รอยละ 36.1 ในรอบที่ 4 ขณะเดียวกัน สัดสวนของกลุมตัวอยางที่อยูในบานที่อนุญาต
ใหสูบบุหรี่ในบางพื้นที่เทานั้น มีสัดสวนเพิ่มขึ้น จากรอยละ 11.6 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ
33.5 ในรอบที่ 4 สัดสวนของกลุมตัวอยางที่อยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน/
อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 60.4 ในรอบที่ 1 เปน รอยละ 63.9 ใน
รอบที่ 4 แนวโนมและทิศทางความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจํากัดพื้นที่การสูบบุหรี่ใน
บานไมแตกตางกันมากนัก ระหวางกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุมตัวอยางที่อยู
ในเขตชนบท (ตาราง 4.6.5)
นอกจากการจํากัดพื้นที่การสูบบุหรี่ในบานแลว การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่ทํางาน
เปนอีกมาตรการหนึ่งในการควบคุมการสูบบุหรี่ รวมทั้งคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ จาก
การสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางอยูในที่ทํางานที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ หรือทุกพื้นที่
มีแนวโนมลดลง จากรอยละ 55.2 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 46.2 ในรอบที่ 4 ขณะที่ผูสูบ
บุหรี่ที่ทํางานในพื้นที่ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ภายในอาคารมีสัดสวนเพิ่มขึ้น จาก
รอยละ 44.8 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 53.8 ในรอบที่ 4 เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย
พบวา การไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่ทํางานในเขตชนบทมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน จาก
รอยละ 43.9 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 52.1 ในรอบที่ 4 สวนการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่
ทํางานในเขตเมืองยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน (รอยละ 55.0 ในการสํารวจรอบที่ 1
และรอยละ 54.8 ในการสํารวจรอบที่ 4) (ตาราง 4.6.6)
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ในสวนของความคิดเห็นตอการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ (สถานที่
ทํ า งานที่ เ ป น ตั ว อาคาร ร า นอาหาร และสถานที่ ส าธารณะอื่ น ๆ ทั้ ง ที่ ใ ช แ ละไม ใ ช
เครื่องปรับอากาศ ไนทคลับ/ดิสโกเทค/บาร ที่มีเครื่องปรับอากาศ รถโดยสารสาธารณะทั้งที่
ใชและไม ใช เครื่องปรั บอากาศ ภายในและภายนอกตัวอาคารของสถานที่ ทางศาสนา)
คําถามนี้ทําการสํารวจในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ผลการสํารวจในรอบที่ 4 พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นวา ไมควรอนุญาตใหสูบบุหรี่เลยในสถานที่เหลานี้เกือบทั้งสิ้น คือ ในตัว
อาคารของสถานที่ทํางาน (รอยละ 91.0)

รานอาหารและสถานที่สาธารณะอื่นๆ ที่ใช

เครื่ องปรั บอากาศ (ร อยละ 98.2)
ร านอาหารและสถานที่ สาธารณะอื่ นๆ ที่ ไม ใช
เครื่องปรับอากาศ (รอยละ 79.3) ไนทคลับ/ดิสโกเทค/บารที่ใชเครื่องปรับอากาศ (รอยละ
88.7) รถโดยสารสาธารณะที่ใชเครื่องปรับอากาศ (รอยละ 99.8) รถโดยสารสาธารณะที่ไมใช
เครื่องปรับอากาศ (รอยละ 94.5) ภายในตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา (รอยละ 98.3)
ยกเวนภายนอกตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา ที่มีผูเห็นดวยวาไมควรอนุญาตใหสูบบุหรี่เลย
เพียงไมถึงครึ่ง (รอยละ 46.2) สัดสวนดังกลาวไมเปลี่ยนแปลงมากนักในการสํารวจทั้ง 2 รอบ
อย างไรก็ ตาม ความคิ ดเห็ นว า ไมควรอนุญาตให สูบบุหรี่ เลยในรานอาหารและสถานที่
สาธารณะอื่นๆ ที่ไมใชเครื่องปรับอากาศ ไนทคลับ/ดิสโกเทค/บารที่ใชเครื่องปรับอากาศ
และรถโดยสารสาธารณะที่ไมใชเครื่องปรับอากาศ มีสัดสวนเพิ่มขึ้น สอดคลองกันทั้งกลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท โดยในกลุมตัวอยางที่อยูในเขต
ชนบทมี การเพิ่ มขึ้ นอย างชั ดเจนสํ าหรั บร านอาหารและสถานที่ สาธารณะอื่ นๆ ที่ ไม ใช
เครื่องปรับอากาศ คือ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 67.3 ในรอบที่ 3 เปนรอยละ 81.8 ในรอบที่ 4 สวน
กลุ มตั วอย างที่ อยู ในเขตเมื องมี สั ดส วนของการเห็ นด วยเพิ่ มขึ้ นอย างชั ดเจน สํ าหรั บ
ไนทคลับ/ดิสโกเทค/บารที่ใชเครื่องปรับอากาศ กลาวคือ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 78.9 ในรอบที่ 3
เปนรอยละ 86.5 ในรอบที่ 4 (ตาราง 4.6.7)

สวนที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia:
ITC-SEA (Thailand)
เปนโครงการวิจัยระยะยาว เพื่อสํารวจและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงความรู ความเชื่อและทัศนคติ เกี่ยวกับบุห รี่ พฤติกรรมการสูบบุ หรี่และ
ผลกระทบของการสูบบุหรี่
รวมทั้งติดตามผลกระทบของนโยบายการควบคุมการสูบ
บุหรี่ในประเทศไทย ภายใตกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) การสํารวจ
ครั้งนี้เปนการสํารวจในรอบที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน 2552) ซึ่งไดเพิ่มเติมการวิเคราะหผล
การรณรงคที่เกี่ยวกับการลดควันบุหรี่มือสองโดยมีขอความในการรณรงคผานทางโทรทัศน
วา “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”

5.1 สรุป และอภิปรายผล
ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของกลุมตัวอยางใน
การสํารวจรอบที่ 4
การสํารวจรอบที่ 4 ประกอบดวยกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 2,282 คน เปน
ผูสูบบุหรี่ 1,909 คน และผูเลิกสูบบุหรี่ 373 คน ในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดเปนกลุม
ตัวอยางที่เคยถูกสัมภาษณจากการสํารวจรอบที่ผานมา 1,994 คน และเปนกลุมตัวอยาง
ใหม 288 คน โดยกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 90 เปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 45.4 ป กลุม
ตัวอยางมีการกระจายตามกลุมอายุ (นอยกวา 40 ป 40-49 ป 50-59 ป และ 60 ป ขึ้นไป)
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 27.3 รอยละ 22.6 รอยละ 24.1 และรอยละ 26.0 ตามลําดับ
กลุ ม ตั ว อย า งใหม มี อ ายุ น อ ยกว า กลุ ม ตั ว อย า งเก า สองในสามของกลุ ม ตั ว อย า งจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและนอก
ภาคเกษตรกรรมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่นอยกวาหนึ่งในหกของกลุมตัวอยาง
ไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน
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เมื่อเปรียบเทียบขอมูลทางประชากรในกลุมผูสูบบุหรี่ และผูเลิกสูบบุหรี่ พบวา
สัดสวนของเพศหญิงในกลุมผูสูบบุหรี่ และผูเลิกสูบบุหรี่มีความใกลเคียงกันมาก คือรอยละ
9.8 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ สัดสวนของเพศชายสูงกวาของเพศหญิงเกือบ 10 เทา
เมื่อพิจารณาแยกตามเขตที่อยูอาศัยพบวา สัดสวนของเพศหญิงในกลุมผูสูบบุหรี่ในเขต
เมือง สูงกวาสัดสวนของเพศหญิงในกลุมผูสูบบุหรี่ในเขตชนบทมากกวา 2 เทาตัว แสดง
ถึงความชุกในการสูบบุหรี่ของเพศหญิงในเขตเมืองที่สูงเมื่อเทียบกับในเขตชนบท และ
สะทอนปรากฏการณการสูบบุหรี่ของเพศหญิงที่มีใหเห็นมากขึ้นในสังคมเมือง การศึกษา
กลุมผูสูบบุหรี่เพศหญิงในเมืองที่ผานมา พบวาสาเหตุสวนหนึ่งของการสูบบุหรี่ของผูสูบ
บุ ห รี่ เ พศหญิ ง ในเมื อ ง โดยเฉพาะในกลุ ม วั ย รุ น มาจากการส ง เสริ ม การขายของ
อุตสาหกรรมยาสูบที่มีเปาหมายเปนผูหญิง (มณฑา เกงการพานิช 2553)
ผูเลิกสูบบุหรี่มีอายุเฉลี่ยสูงกวาผูสูบบุหรี่ (55.8 ป และ 48.7 ป ตามลําดับ) ผูสูบ
บุหรี่ที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีอายุเฉลี่ยสูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในเขตเมือง ในขณะที่
ผูเลิกสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีอายุเฉลี่ยสูงกวาผูเลิกสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในเขตเมือง
เล็ ก น อ ย การที่ ผู เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ มี อ ายุ ม ากกว า ผู สู บ บุ ห รี่ สอดคล อ งกั บ คํ า อธิ บ ายด า น
ผลกระทบทางดานสุขภาพในกลุมผูที่มีอายุมากของ Khwaja และคณะ (2006) ที่ยืนยัน
วาผูที่มีอายุมากมีความเสี่ยงดานผลกระทบทางดานสุขภาพจากการสูบบุหรี่มากกวากลุม
ผูมีอายุนอย ดังนั้น กลุมผูมีอายุมากจะมีความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทางดาน
สุ ข ภาพจากการสู บ บุ ห รี่ และผู สู บ บุ ห รี่ ที่ มี อ ายุ ม ากมั ก จะเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ห ลั ง จากที่ ไ ด มี
ประสบการณความผิดปกติของรางกายอยางเห็นไดชัด
โดยสวนใหญแลวผูสูบบุหรี่มีความตองการที่จะเลิกสูบบุหรี่ จากการศึกษาของ
Ayyagari และ Sindelar (2009) พบวา ความเครียดสามารถสงผลใหผูสูบบุหรี่ประสบกับ
ความยากลําบากในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งความเครียดนี้รวมถึงความเครียดจากการทํางาน
ดวย ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จของผูสูบบุหรี่ ในการ
สํารวจประเด็นดานอาชีพในกลุมผูเลิกสูบบุหรี่และในกลุมผูสูบบุหรี่ พบวา สัดสวนของ
เกษตรกรในกลุมผูเลิกสูบบุหรี่สูงกวาผูสูบบุหรี่เล็กนอย ในทางกลับกันพบวาสัดสวนผู
ประกอบอาชี พ นอกภาคเกษตรกรรมในกลุ ม ผู สู บ บุ ห รี่ สู ง กว า ในกลุ ม ผู เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่
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นอกจากนี้ พบวา สัดสวนของผูไมไดทํางานหรือเปนแมบาน เปนผูเลิกสูบบุหรี่สูงกวาผูสูบ
บุหรี่ ซึ่งสัดสวนที่แตกตางกันนี้ อาจไดรับอิทธิพลจากปจจัยความเครียดที่เกิดจากการ
ทํางานสวนหนึ่งดวย
กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในครัวเรือนขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยมากกวาครึ่ง
ของกลุมตัวอยางอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกจํานวน 3-4 คน และอีกประมาณหนึ่งในสี่อยู
ในครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกวา 5 คน แมวาสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่จะเปนปจจัยหนึ่ง
ที่จูงใจใหบุคคลอื่นในครัวเรือนมีความตองการสูบบุหรี่ แตเปนที่นาสังเกตวาขอมูลจาก
การสํารวจกลุมผูเคยสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป พบวา ประมาณสามในสี่ของทั้งผูสูบบุหรี่
และผูเลิกสูบบุหรี่อยูในครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกคนอื่นสูบบุหรี่ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา
สมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุ หรี่อาจมีอิทธิ พลไมมากนักในการจูงใจใหผูใหญคนอื่นๆใน
ครัวเรือนมี ความตองการสูบบุห รี่ แตอาจมีอิทธิพ ลสูงในการจู งใจให เด็กและวัยรุนใน
ครัวเรือนมีความตองการสูบบุหรี่
จากผลการประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง พบวา ผูเลิกสูบบุหรี่มักเห็นวาตนเอง
มีสุขภาพดี ถึงดีเยี่ยม ในขณะที่ผูสูบบุหรี่สวนใหญประเมินวาตนเองมีสุขภาพพอใช หรือ
สุ ข ภาพแย ผู สู บ บุ ห รี่ ใ นเมื อ งประเมิ น ว า ตนเองมี สุ ข ภาพดี สู ง กว า ผู สู บ บุ ห รี่ ใ นชนบท
เล็กนอย
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่)
ผูสูบบุหรี่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยวันละ 10 มวน ผูสูบบุหรี่ในเขตเมืองสูบบุหรีเ่ ฉลี่ยตอวัน
มากกวาผูสูบบุหรี่ในเขตชนบทเล็กนอย มีผูสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่ไมไดสูบบุหรี่ทุกวัน
โดยในกลุมผูสูบบุหรี่ที่ไมไดสูบบุหรี่ทุกวันนี้อาศัยอยูในเขตชนบทมากกวาในเมือง
การสูบบุหรี่กลายเปนกิจกรรมหนึง่ ที่ตองทําในเชาวันใหมของทุกๆวันในกลุม ผูสูบ
บุหรี่ ซึ่งชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกของวัน เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ใชในการประเมินการ
ติดบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ การสํารวจครั้งนี้ พบวา มีผูสูบบุหรี่จํานวนไมนอ ยที่มีอาการของการ
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ติดบุหรี่ เกือบทั้งหมดของผูส ูบบุหรี่เริ่มสูบบุหรี่มวนแรกในชวงเชา ประมาณหนึ่งในสีข่ องผู
สูบบุหรี่สูบบุหรี่ทันทีหลังตื่นนอน อีกประมาณหนึ่งในสี่สบู บุหรี่ทนั ทีหลังอาหารเชา และอีก
ประมาณหนึ่งในสามสูบบุหรี่หลังทํากิจกรรมอื่นๆหลังตืน่ นอนและกอนอาหารเชา สัดสวน
ผูสูบบุหรี่ในเขตเมืองที่สูบบุหรี่ทันทีหลังตื่นนอนมีมากกวาผูสูบบุหรี่ในเขตชนบทเกือบสองเทา
มีผูสูบบุหรี่เพียงสวนนอยเทานัน้ ที่ตระหนักวาตนเองมีอาการของการติดบุหรี่ ผล
จากการประเมินการติดบุหรี่ของตนเองในกลุมผูสูบบุหรี่ พบวา มากกวาครึ่งของผูส ูบบุหรี่
ประเมินวาตนเองติดบุหรี่เพียงเล็กนอย ผูสูบบุหรี่ทปี่ ระเมินวาตนเองติดบุหรี่มากมีไมถึง
หนึง่ ในสาม และในกลุมผูท ปี่ ระเมินวาตนเองติดบุหรี่มากอาศัยอยูในเขตชนบทมากกวาใน
เขตเมือง
ผูสูบบุหรี่เกือบทั้งหมดนิยมสูบบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ และผูสูบบุหรี่สวนใหญซื้อ
บุหรี่จากรานคาชุมชน และรานสะดวกซื้อ เมื่อพิจารณาประเภทของบุหรี่ที่สูบ พบวา ผู
ที่สูบบุหรี่โรงงานอยางเดียว และผูที่สูบบุหรี่มวนเองอยางเดียวมีสัดสวนใกลเคียงกัน
คือ ประมาณสองในหาของผูสูบบุหรี่ทั้งหมด อยางไรก็ตาม ขอมูลการสํารวจไดชี้ใหเห็น
วา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเมืองและในชนบทมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน โดยพบวา
ผูสูบบุหรี่ในเขตเมืองนิยมสูบบุหรี่โรงงานอยางเดียวมากกวา ในขณะที่ผูสูบบุหรี่ในเขต
ชนบทนิยมสูบบุหรี่มวนเองอยางเดียวมากกวา
ในกลุมผูสูบบุหรี่โรงงานสวนใหญเห็นวา รสชาติของบุหรี่มีความสําคัญในการ
เลือกยี่หอบุหรี่ มากกวาราคาของบุหรี่ ในขณะเดียวกัน มากกวาครึ่งของผูสูบบุหรี่มวน
เองเลือ กสูบ บุห รี่ม วนเองโดยคํา นึง ถึง รสชาติข องบุห รี่แ ละอัน ตรายตอ สุข ภาพ โดย
ราคาจัดเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหผูสูบบุหรี่เลือกสูบบุหรี่มวนเอง พบวาราคาของบุหรี่
เปนปจจัยหลักที่สําคัญในการเลือกสูบบุหรี่มวนเองในกลุมผูสูบบุหรี่มวนเอง มากกวารอยละ
90 เลือกสูบบุหรี่มวนเองโดยคํานึงถึงราคาของบุหรี่ อยางไรก็ตาม ประเด็นความ
เขาใจผิดดานอันตรายของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพทั้งในกลุมผูสูบบุหรี่โรงงาน และผูสูบ
บุหรี่มวนเอง ยังเปนประเด็นที่นากังวลอยางยิ่ง เนื่องจากสัดสวนสําคัญของผูสูบบุหรี่
โรงงานและผูสูบบุหรี่มวนเอง (ประมาณหนึ่งในสามของผูสูบบุหรี่โรงงาน และสองในสาม
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ของผูสูบบุหรี่มวนเอง) เลือกยี่หอบุหรี่/เลือกที่จะสูบบุหรี่มวนเอง โดยคํานึงวาอาจจะ
ไมเ ปน อัน ตรายตอสุข ภาพมากนัก ผูสูบบุห รี่สว นใหญเ ขา ใจผิดวา บุห รี่ม วนเองและ
บุหรี่โรงงานมีอันตรายไมเทากัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจผิดวาบุหรี่บางยี่หอ/
ประเภท สงผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพนอยกวาบุหรี่ชนิดอื่น โดยเฉพาะในกลุมผูสูบ
บุหรี่มวนเองที่ยังมีความเขาใจผิดในเรื่องนี้สูง ในดานของประเภทของบุหรี่ที่สูบ พบวา
เกือ บครึ ่ง ของผู สูบ บุห รี ่ใ นเขตเมือ งเห็น วา บุห รี่ม วนเองมีอัน ตรายมากกวา ในทาง
กลับกันมากกวาครึ่งของผูสูบบุหรี่ในเขตชนบทเห็นวา บุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวา
ผลที่ไดจากการสํารวจในรอบที่ 4 ชี้ใหเห็นวา ผูสูบบุหรี่สวนใหญตางมีความ
ตองการทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ มากกวาสองในสามของผูสูบบุหรี่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ สัดสวน
ของผูที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ในเขตเมือง และเขตชนบทมีคาใกลเคียงกัน ซึ่งครอบครัว
เพื่อน บุคคลรอบขาง การรณรงค ฉลากคําเตือน และปจจัยแวดลอมตางๆ เชน ความ
ตองการเปนตัวอยางใหกับเด็ก ความกังวลเรื่องผลกระทบตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่
ความกังวลเรื่องสุขภาพของตนเอง การยอมรับของสังคม การหามสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การโฆษณารณรงคดานสุขภาพ และความเห็น
ของคนในครอบครัว ตางเปนเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ได
ความรู และทัศนคติตอบุหรี่กับสุขภาพ การรับรูเรื่องฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่ และการรับรูการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ (เฉพาะกลุม ตัวอยางผูสูบบุหรี่)
ผูสูบบุหรี่สวนมากมองวาบุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหรี่โรงงาน แตเมื่อแยก
วิเคราะหตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองเห็นวา บุหรี่มวนเองมี
อั น ตรายมากกว า บุ ห รี่ โ รงงานในสั ด ส ว นที่ สู ง กว า ผู สู บ บุ ห รี่ ที่ อ ยู ใ นเขตชนบท ใน
ขณะเดี ยวกั นผู สูบบุหรี่ ที่ อยู ในเขตชนบทเห็ นว า บุ ห รี่มวนเองมีอันตรายนอยกวาบุห รี่
โรงงานในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมือง
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ผูสูบบุหรี่สวนใหญมองวาการสูบบุหรี่ทาํ ลายสุขภาพมาก และมีความกังวลเรื่อง
สุขภาพในอนาคต แตก็ยงั มีผูสูบบุหรี่มากกวาหนึ่งในสามทีม่ องวา การสูบบุหรี่เพียงแค
ทําลายสุขภาพบาง และมีความกังวลเรื่องสุขภาพในอนาคตเพียงเล็กนอยหรือไมกังวลเลย
ในการศึกษาประเด็นดานความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ ผลที่ไดจากการสํารวจ
ในรอบที่ 4 ชี้ใหเห็นวา ผูสูบบุหรี่สวนใหญ มีความรูในระดับดีมาก วาบุหรี่ทาํ ใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพและกอใหเกิดโรคตางๆ กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความรูวา การ
สูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคถุงลมโปงพอง และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูวา การสูบ
บุหรี่เปนสาเหตุของโรคมะเร็งชองปาก ทําใหแกเร็วกวาอายุ โรคหลอดเลือดสมอง และโรค
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชายที่สูบบุหรี่ อยางไรก็ตาม แมวาผูสูบบุหรี่สวนใหญมี
ความรูวา บุหรีท่ ําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและกอใหเกิดโรคตางๆ แตยังมีผสู บู บุหรี่อีก
มากกวาหนึ่งในหาทีย่ ังไมทราบวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคหัวใจวาย ทําใหแทงบุตร
และเปนสาเหตุของเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา (Gangrene) ดังนัน้ แนวทางการ
รณรงคใหความรูทางดานผลกระทบดานสุขภาพจึงควรประชาสัมพันธเพิ่มเติมในประเด็น
ดังกลาว
ในเรื่องการรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่
พบวา ผูสูบบุหรี่สวนใหญสังเกตเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่บอยถึงบอยมาก มากกวาครึ่ง
ของผูสูบบุหรี่พิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดบอยถึงบอยมาก ซึ่งผลการ
สํ า รวจชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความสํ า เร็ จ ในการรณรงค ใ ห ผู สู บ บุ ห รี่ ต ระหนั ก ในด า นผลกระทบ
ทางดานสุขภาพจากการสูบบุหรี่ไดเปนอยางดี เนื่องจาก ผูสูบบุหรี่เกือบทั้งหมดเคยคิดถึง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และเคยอยากเลิกสูบบุหรี่อันเนื่องมาจากฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่ และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบในเรื่องการเปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่ พบวา สามในหาของผูสูบบุหรี่ที่เคยเปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่ขณะที่กําลังจะ
สูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ โดยสัดสวนของผูสูบบุหรี่ในเขตชนบทในสวน
นี้มีสูงกวาสัดสวนของผูสูบบุหรี่ในเขตเมือง แตอยางไรก็ตาม มากกวาครึ่งของผูสูบบุหรี่
เคยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
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เปนที่นาสังเกตวา สัดสวนของผูสูบบุหรี่ที่ไมเคยสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่เลยในเขตชนบทมีสูงกวาในเขตเมืองเกือบสองเทา ในขณะที่สัดสวนของผูสูบบุหรี่ที่
สั ง เกตเห็ น ฉลากคํ า เตื อ นบนซองบุ ห รี่ บ อ ยมากในเขตชนบทมี ต่ํ า กว า ในเขตเมื อ ง
เชนเดียวกับสัดสวนของผูสูบบุหรี่ที่อานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดบอยมากในเขตชนบทมี
ต่ํากวาในเขตเมือง ซึ่งอาจมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากนโยบายฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ที่
แตกตางกันระหวางบุหรี่โรงงานและบุหรี่มวนเอง และความเขมงวดในการบังคับใช โดยใน
ปจจุบัน ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่โรงงานมีความโดดเดนมากกวาบรรจุภัณฑยาเสนทั้ง
ในดานความหลากหลายของภาพคําเตือน และสีสันที่ดึงดูดความสนใจอยางชัดเจน
จากการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได เห็นวา มากกวา
สามในสี่ของผูสูบบุห รี่ พบวา ผูนํา ศาสนามีสว นชว ยจูง ใจใหเลิก สูบบุหรี่ โดยสัดสว น
ของผูสูบบุหรี่ในเขตชนบทที่เห็นวาผูนําศาสนามีสวนชวยจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ มีสูงกวา
สัดสวนของผูสูบบุหรี่ในเขตเมือง ผูสูบบุหรี่สวนใหญใหความสนใจที่จะใชบริการสายดวน
เลิกสูบบุหรี่ แตมีเพียงสวนนอยที่เคยใชบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่ นอกจากนี้ กิจกรรม
ตางๆ ของบริษัทผลิตบุหรี่ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถสงผลใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได
ยาก แมวาจะมีผูสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่เคยเห็นการสงเสริมการขายบุหรี่ เชน การลด
ราคา หรือ การแจกตัวอยางบุหรี่ แตในทางปฏิบัติพบวาการสงเสริมการขายบุหรี่มีระดับ
แตกตางกันระหวางเขตเมืองและเขตชนบท การลักลอบสงเสริมการขายบุหรี่เกิดขึ้นในเขต
เมือ งมากกวาเขตชนบท ผูสูบบุห รี่ที่อยูในเขตเมืองเคยเห็นการสงเสริมการขายบุห รี่
สูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบท ผูสูบบุหรี่สวนใหญเห็นวา ไมควรอนุญาตใหบริษัทที่
ผลิตบุหรี่สงเสริมการขายบุหรี่ไมวาจะเปนวิธีใดก็ตาม และควรจํากัดใหทําซองบุหรี่แบบ
เรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหรี่)
ผูเลิกสูบบุหรี่สวนใหญนิยมใชวิธีหยุดทันทีสูงกวาการใชวิธีคอยๆ ลดปริมาณการ
สูบบุหรี่ โดยเฉพาะในกลุมผูเลิกสูบบุหรี่ในเขตเมือง และมีผูเลิกสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่
เคยกลับไปสูบบุห รี่ใหม โดยพบวาบุคคลรอบขางและบุคคลในสังคมตางเปนปจจัย ที่
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สงเสริมใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได เชน ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก ครอบครัว
ไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ การที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ และความกังวลเรื่อง
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่ ในขณะที่การโฆษณาหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ก็เปนปจจัยสําคัญอีกทางหนึ่งที่
สงผลใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไดดวยเชนกัน เปนที่นาสังเกตวาในขณะที่ราคาเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหผูสูบบุหรี่เลือกประเภทบุหรี่ที่สูบ แตราคาของบุหรี่กลับมีบทบาทคอนขาง
นอยเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุผลอื่นๆที่มีสวนชวยใหเลิกบุหรี่
ผลจากการประเมินสุขภาพตนเอง พบวา เกือบทั้งหมดของผูสูบบุหรี่ประเมินวา
สุขภาพตั้งแตเลิกสูบบุหรี่ดีขึ้น และ มั่นใจวาจะยังคงเลิกสูบบุหรี่ตอไปได โดยประมาณ
สองในสามของผูสูบบุหรี่มั่นใจเปนอยางยิ่งวาจะยังคงเลิกสูบบุหรี่ตอไปไดในอนาคต
อยางไรก็ตาม เหตุผลที่ชวยใหผูเคยสูบบุหรี่ในเขตเมืองและเขตชนบทเลิกสูบบุหรี่
มีความแตกตางกันอยูบาง โดยผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองใหเหตุผลเรื่องครอบครัวไม
เห็นดวยกับการสูบบุหรี่สูงที่สุด ในขณะที่ผูเลิกสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทใหเหตุผลเรื่อง
ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็กสูงที่สุด นอกจากนี้ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา เหตุผล
จากการที่เพื่อนไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ และเรื่องราคาของบุหรี่ มีความสําคัญคอนขาง
นอยในการสงเสริมการเลิก สูบบุ หรี่ ซึ่งสะทอนใหเห็น วา นโยบายภาษีบุหรี่เ ปนเพีย ง
อุปสรรคสวนหนึ่งในการบริโภคบุหรี่และยาสูบ ในขณะที่การรณรงคที่สรางความตระหนัก
และสรางความรับผิดชอบตอสังคม และผลกระทบที่จะเกิดกับบุคคลใกลชิด โดยเฉพาะ
บุคคลในครอบครัว มีประสิท ธิภาพสูงในการจูง ใจใหผูสูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุห รี่ให
สําเร็จ
ผลการเปรียบเทียบกลุมผูส ูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่
ผูสูบบุห รี่และผูเลิ ก สูบบุห รี่เคยมีประสบการณในการเลิก สูบบุ ห รี่ทั้ง สองกลุ ม
เพียงแตผูเลิกสูบบุหรี่เปนกลุมผูที่ประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ ณ ชวงเวลาที่
สํ า รวจ เมื ่อ พิจ ารณาลัก ษณะการเลิก สูบ บุห รี ่ค รั ้ง สุด ทา ยพบวา ทั ้ง สองกลุ ม เคยมี
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ประสบการณในการเลิกสูบบุหรี่โดยวิธีหยุดทันทีสูงกวาวิธีคอยๆ ลดปริมาณการสูบบุหรี่
คลายคลึงกัน สวนเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ไดสามอันดับแรกของผูสูบบุหรี่
ประกอบดวย ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอบุคคลรอบขางที่ไมสูบบุหรี่
ความต อ งการเป น ตั ว อย า งสํ า หรั บ เด็ ก และครอบครั ว ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การสู บ บุ ห รี่
ตามลําดับ เหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ไดสามอันดับแรกของผูเลิกสูบบุหรี่ ก็มีความ
คลายคลึงกับเหตุผลของกลุมผูสูบบุหรี่ เพียงแตมีความแตกตางกันที่อันดับความสําคัญ
โดยเหตุผลสามอันดับแรกของผู เลิกสูบบุห รี่ประกอบดวย ความตองการเปนตัว อยา ง
สําหรับเด็ก ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ และการที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบ
บุหรี่ ตามลําดับ ผูเลิกสูบบุหรี่มีทิศทางการตอบสนองตอการโฆษณาหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ และฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่
สูงกวาผูสูบบุหรี่ มากกวาเกาในสิบของผูเลิกสูบบุหรี่เห็นวาการโฆษณาหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ และฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่
สูงกวาผูสูบบุหรี่ เปนเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ได ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงกวาสัดสวน
ของผูสูบบุหรี่ที่เห็นวาเหตุผลเหลานี้สามารถชวยใหเลิกสูบบุหรี่ได วนรัตน ศยามล และ
สุนทรี สาระจันทร (2546) ศึกษาพบวา สาเหตุหลักที่ทําใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไมสําเร็จ
คือสาเหตุทางดานจิตใจมากกวาสาเหตุทางกาย โดยสาเหตุทางดานจิตใจที่ทําใหเลิกสูบ
บุหรี่ไมได คือ ความเคยชิน และความรูสึกอยากสูบบุหรี่เมื่อเห็นผูอื่นสูบบุหรี่
ผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่มีความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพใน
ระดับดีมาก มากกวาเกาในสิบของทั้งสองกลุมทราบวาการสูบบุหรี่สงผลใหเปนโรค
ถุงลมโปงพอง แกเร็วกวาอายุ และโรคมะเร็งชองปาก อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
ความรูเ รื่อ งผลกระทบของการสูบ บุห รี่ตอ สุข ภาพระหวา งผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่
พบวา สัดสวนของผูเลิกสูบบุหรี่ที่ทราบวา การสูบบุหรี่สงผลใหเปนโรคตางๆ ไดสูงกวาผู
สูบบุหรี่ในทุกๆ โรคที่ทําการสํารวจ ยกเวนการสูบบุหรี่สงผลใหเปนโรคเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศในผูชายที่สูบบุหรี่ที่มีสัดสวนของผูที่ตอบถูกในสองกลุมสูงพอๆ กัน อยางไรก็ตาม
มากกวาหนึ่งในสี่ของผูสูบบุหรี่ และประมาณสองในหาของผูเลิกสูบบุหรี่ยังไมทราบวา
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา (Gangrene) และทํา
ใหแทงบุตร ซึ่งสะทอนถึงความตองการการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูเพิ่มเติมใน
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ดานผลกระทบทางสุขภาพดังกลาว เพื่อเติมเต็มชองวางความรูเรื่องผลกระทบของการ
สูบบุหรี่ตอสุขภาพของทั้งสองกลุมใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
แพทย เภสัชกรและผูใหบริการทางดานสุขภาพก็เปนสวนสําคัญที่สามารถให
ความชวยเหลือผูปวยที่สูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ โดยผลการวิจัยที่ผานมาไดยืนยัน
ถึงความสําคัญของบทบาทผูใหบริการทางดานสุขภาพในการชวยเหลือผูปวยที่สูบบุหรี่ให
เลิกสูบบุหรี่ (Ceraso M และคณะ, 2009; Jiang Y และคณะ, 2007; Kathleen Klink
และคณะ, 2011) K. Thavorn และ N. Chaiyakunapruk (2008) ศึกษาพบวา โครงการ
สงเสริมการเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนในประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการลดตนทุน
คาใชจายในระบบสาธารณสุข และ ยืดอายุของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการ
สํารวจรอบที่ 4 นี้สะทอนใหเห็นวามีสูงถึงสองในหาของผูเลิกสูบบุหรี่ที่ไดรับบริการเลิก
บุหรี่ที่มีอยูในทองถิ่น เชนในโรงพยาบาล หรือคลินิกตางๆ ซึ่งชี้ใหเห็นวาการรณรงคการ
เลิกสูบบุหรี่ควรมีรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งการโฆษณา ใหขอมูลขาวสาร ใชฉลากคําเตือน
ดานสุขภาพบนซองบุหรี่ ควบคูไปกับโครงการสงเสริมการเลิกสูบบุหรี่ผานผูใหบริการ
ทางดานสุขภาพในการชวยเหลือผูปวยที่สูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่
แมวาผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ จะมีความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอ
สุขภาพในระดับดีมาก แตผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ไมไดมีความรูดานสุขภาพครบถวน
ในทุกโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ โดยเฉพาะที่เปนรูปภาพ มี
ขนาดใหญ และเขาใจงาย จะชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองไดมากขึ้นในเรื่องความรูเรื่อง
ผลกระทบของการสูบ บุห รี ่ต อ สุข ภาพ(Hammond
และคณะ, 2006) โดยการ
เปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จากเดิมที่เปนขอความเพียงอยางเดียวมาเปน
รูปภาพรวมกับขอความ มีผลทําใหทั้งผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ สังเกตเห็นฉลากคําเตือน
บนซองบุ ห รี่ ไ ด ดี ดั ง ผลการสํ า รวจที่ พ บว า ผู สู บ บุ ห รี่ แ ละผู เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ส ว นใหญ เ คย
สังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเคยอานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด อยางไรก็ตาม
สัดสวนของผูสูบบุหรี่ที่เคยสังเกตและอานฉลากคําเตือนบอยถึงบอยมากสูงกวาสัดสวน
ของผูเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งสอดคลองกับกิจวัตรประจําวันของผูที่ยังคงสูบบุหรี่ ทําใหมีโอกาสได
สังเกตและอานคําเตือนบนซองบุหรี่บอยถึงบอยมากสูงกวากลุมผูเลิกสูบบุหรี่ อยางไรก็ตาม
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มากกวาหนึ่งในสามของผูสูบบุหรี่รายงานวา อานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดนานๆ ครั้ง
หรือไมเคยอานเลย ซึ่งสะทอนใหเห็นวา การใหความรูดานผลกระทบทางสุขภาพผานทาง
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่เพียงอยางเดียว ไมสามารถครอบคลุมกลุมผูสูบบุหรี่ไดทั้งหมด
จําเปนตองมีการรณรงค และประชาสัมพันธผานชองทางอื่นๆ รวมดวย ซึ่งชองทางที่ชวย
สงเสริมความรูเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ไดดี นอกเหนือจากซองบุหรี่ ไดแก สื่อ
โทรทัศน โปสเตอร วิทยุ กระจกหนารานคา และหนังสือพิมพ/นิตยสาร เปนตน โดยผลจาก
การสํารวจ ชี้วาแหลงที่ผูสูบบุหรี่เห็นโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่หาอันดับแรก
ไดแก ซองบุหรี่ โทรทัศน โปสเตอร วิทยุ และกระจกหนารานคา ตามลําดับ และแหลงที่ผู
เลิกสูบบุหรี่เห็นโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่หาอันดับแรก ไดแก โทรทัศน
ซองบุหรี่ โปสเตอร วิทยุ และหนังสือพิมพ/นิตยสาร ตามลําดับ
การจํ า กัด พื ้น ที ่ส ูบ บุห รี ่ส ามารถชว ยลดการบริโ ภคบุห รี ่ข องผู ส ูบ บุห รี ่ไ ด
(Stillman FA และคณะ, 1990; Borland R. และคณะ, 1990) การศึกษาของ Elizabeth A.
Gilpin (1999) พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่หามสูบบุหรี่ภายในบาน อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคบุหรี่ได และยังพบวาผูที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ หรือมี
ความตองการจะเลิกสูบบุหรี่ มีสาเหตุมาจากความตองการของคนในครอบครัว ซึ่งการ
จํ า กัด พื ้น ที ่ส ูบ บุห รี ่ภ ายในบา นเปน ปจ จัย สํ า คัญ ที ่ส ะทอ นใหเ ห็น ถึง แรงกดดัน จาก
ครอบครัวที่ตองการใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ เมื่อเปรียบเทียบประเด็นการจํากัดพื้นที่สูบ
บุหรี่ภายในบานของผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่ ผลการสํารวจรอบที่ 4 พบวา สอดคลอง
กับ การศึก ษาขา งตน โดยเกือ บครึ่ง ของผูเ ลิก สูบ บุห รี่อ าศัย อยูใ นบา นที่หา มสูบ บุห รี่
ภายในบาน ในขณะที่ต่ํากวาหนึ่งในสามของผูสูบบุหรี่อาศัยอยูในบานที่หามสูบบุห รี่
ภายในบาน ในทางกลับกัน สัดสวนของผูสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในบานที่ไมมีขอหามเรื่อง
การสูบบุหรี่ภายในบานก็มีสูงกวาสัดสวนของผูเลิกสูบบุหรี่
Borland R. และคณะ(1990) พบวา การจํา กัดพื้นที่สูบบุห รี่ในที่ทํา งาน
สามารถชวยลดการบริโภคบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ได โดยมีสวนในการเพิ่มแรงจูงใจใหผูสูบ
บุหรี่เลิกสูบบุหรี่ การสํารวจพบวาครั้งนี้ พบวา โดยมากกวาสองในสามของผูเลิกสูบ
บุหรี่ทํางานในสถานที่ที่หามสูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร ในขณะที่ประมาณครึ่งหนึ่งของผูสูบ
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บุหรี่ทํางานในสถานที่ที่หามสูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร ในทางกลับกันสัดสวนของผูสูบ
บุหรี่ที่ทํางานในสถานที่ที่ไมมีขอหามเรื่องการสูบบุหรี่ก็มีสูงกวาสัดสวนของผูเลิกสูบบุหรี่
ผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่สว นใหญ สนับ สนุน การไมอนุญ าตใหสูบบุห รี่ในที่
สาธารณะ โดยผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่เกือบทั้งหมดเห็นวาไมควรอนุญาตใหมีการสูบ
บุ ห รี่ ใ นรถโดยสารที่ มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ ภายในตัว อาคารของสถานที ่ท างศาสนา
รา นอาหารและสถานที ่ที ่ใ ชเ ครื ่อ งปรับ อากาศ รถโดยสารที่ ไ ม มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ
สถานที่ทํางานที่เปนอาคาร ไนทคลับ ดิสโกเทค หรือบารที่มีเครื่องปรับอากาศ อยางไร
ก็ต าม เมื่อ พิจ ารณาเปรีย บเทีย บพบวา ผูเ ลิก สูบ บุห รี่ส นับ สนุน การไมอนุญ าตใหสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะมากกวาผูสูบบุหรี่ โดยสัดสวนของการสนับสนุนการไมอนุญาตให
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะประเภทตางๆ ของผูเลิกสูบบุหรี่ มีสูงกวาผูสูบบุหรี่ในทุกประเภท
ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของ Joni Hersch (2005) ที่พบวาผูเลิกสูบบุหรี่จะใหการ
สนับสนุนกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่มากกวาผูสูบบุหรี่ ซึ่งรวมถึงการจํากัด
พื้นที่ใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังพบวาผูสูบบุหรี่ที่วางแผนจะเลิกสูบบุหรี่
ในอนาคตจะใหการสนับสนุนกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่มากกวาผูสูบบุหรี่ที่
ไมไดคิดจะเลิกสูบบุหรี่ในระยะเวลาอันใกล ซึ่งขอคนพบเหลานี้สะทอนใหเห็นวา การ
จํากัดพื้นที่ใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมีสวนชวยผูสูบบุหรี่ที่ตองการเลิกสูบบุหรี่ ลดตนทุน
ในการเลิกสูบบุหรี่ได
กลุม ตัว อยา งเกือ บทั้ง หมดเคยเห็น หรือ ไดยิน การรณรงค “หยุด ทํา รา ยผูอื่น
หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธาณะ” สวนใหญคิดวา เนื้อหาของการรณรงคมีความเกี่ยวของกับ
ตนเองบาง หรือเกี่ยวของมาก เกือบทั้งหมดเห็นวา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่
ของตนเองวาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง และกลุมตัวอยางสวนใหญ ตอบวา การ
รณรงคนี้ นํ า ไปสู ก ารพู ด คุย กั น ในครอบครั ว และกลุ ม เพื่ อ น เกี่ ย วกั บ การสู บ บุห รี่ แ ละ
สุขภาพ อยางไรก็ตาม ผูเลิกสูบบุหรี่นําประเด็นของการรณรงคไปพูดคุยกันในครอบครัว
และในกลุมเพื่อนมากกวาผูสูบบุหรี่ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด เห็นวา การ
รณรงคนี้มีผลทําใหการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลง
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การเปลี่ยนแปลงการรับรูนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบและการรณรงค
ตอตานการบริโภคยาสูบ ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ และการรณรงคตอตานการบริโภคยาสูบใน
ชวงเวลาที่ผานมา ไดถูกปรับเปลี่ยนใหมีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และรณรงคเพิ่มความรูที่ถูกตองถึงอันตรายจากการการบริโภค
ยาสูบในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 ซึ่งครอบคลุมนโยบายหามวางโชวบุหรี่ ณ
จุดขาย การเพิ่มพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ การกําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขต
ปลอดบุหรี่ กําหนดใหแสดงชื่อสารพิษและสารกอมะเร็งที่อยูในควันบุหรี่ที่ขางซองบุหรี่
ภาพฉลากคําเตือนพรอมขอความบรรยายบนซองบุหรี่ การหามพิมพสรรพคุณที่กอใหเกิด
ความเขาใจผิดบนซองบุหรี่ เชน คําวา รสออน รสเบา ในบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ และยา
เสน และรวมถึงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 เพื่อควบคุมการใชสื่อ
โทรทัศนในการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่
การกําหนดใหพิมพภาพฉลากคําเตือนพรอมขอความบรรยายบนซองบุหรี่ ถือ
เปนการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สงผลกระทบตอการรับรูขาวสารเรื่องอันตรายจากการ
สูบบุหรี่อยางชัดเจน โดยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จาก
ขอความมาเปนการใชรูปภาพคําเตือน 4 สี พรอมขอความบรรยายในชวงกอนการ
สํารวจรอบที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีการสังเกตและการอานฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
อยางใกลชิดเพิ่มขึ้นในชวงหนึ่งเดือนกอนการสํารวจในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 อยา งเห็น ไดชัด สัด สว นของผูที่ร ายงานวา ฉลากคํา เตือ นบนซองบุห รี่ทํา ให
คิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ในรอบที่ 4 สูงกวาในรอบที่ 1 เชนเดียวกับการเพิ่มขึ้น
ของสัด สว นของผู ที ่ร ายงานวา ฉลากคํ า เตือ นบนซองบุห รี ่ทํ า ใหอ ยากเลิก สูบ บุห รี่
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จากขอความมาเปนการใชรูปภาพ
ยังเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่กลายเปนแหลงใหขอมูลขาวสาร
เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่สําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกรอบการสํารวจ โดยฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่เปนแหลงที่กลุมตัวอยางระบุถึงเพิ่มขึ้นจากอันดับที่สองในรอบที่ 1 และ
รอบที่ 2 มาเปนอันดับแรกในรอบที่ 3 และรอบที่ 4
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การรณรงคใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ไดถูกเผยแพรผาน
หลากหลายชองทาง ซึ่งแหลงโฆษณาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ ที่
กลุมตัวอยางรับรูไดมีการเปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญไปบางในระหวาง 4 รอบการ
สํารวจ โดยโทรทัศน ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ โปสเตอร และวิทยุ เปนแหลงที่ถูกกลาวถึง
ในลํ า ดั บ ต น ๆ อย า งไรก็ ต าม โทรทั ศ น ไ ด ล ดบทบาทความสํ า คั ญ ลงเล็ ก น อ ยในเชิ ง
เปรียบเทียบ โดยโทรทัศนถูกระบุถึงในสัดสวนสูงสุดในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แตลดลงมา
เปนอันดับสองในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ในขณะที่สัดสวนของผูที่เห็นโฆษณาอันตรายจาก
การสูบบุหรี่จากภาพยนตรมีเพิ่มขึ้น แมวาภาพยนตรจะไดรับการระบุถึงต่ําที่สุดในทุกรอบ
การสํารวจก็ตาม
มาตรการหามรานขายบุหรี่วางโชวบุหรี่ ณ จุดขายไดเริ่มภายหลังการสํารวจรอบที่ 1
ซึ่งผลการสํารวจกลุมตัวอยางที่เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขายภายหลังการบังคับใช
พบว า มี สัด สว นของผู ที่ เ คยเห็ น การวางโชวบุ ห รี่ ณ จุด ขายมี แนวโน ม เพิ่ม ขึ้น แม ว า
สัดสวนของผูที่เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขายในเขตเมืองและเขตชนบทจะไมแตกตาง
กันมากนัก แตแนวโนมการเพิ่มขึ้นในเขตชนบทเพิ่มขึ้นชัดเจนกวาในเขตเมือง
การรณรงคใหมีการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ เปนปจจัยสําคัญที่ชวยลดพื้นที่สูบบุหรี่ใน
บ า นและที่ ทํ า งาน พร อ มทั้ ง เพิ่ ม สั ด ส ว นผู ที่ เ ห็ น ว า ควรมี ก ารจํ า กั ด พื้ น ที่ สู บ บุ ห รี่ ใ นที่
สาธารณะประเภทตางๆ ในชวงการสํารวจทั้ง 4 รอบ โดยในสวนของการรณรงคใหมีการ
จํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน พบวา พื้นที่ที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบานในชวงการสํารวจทั้ง 4
รอบมีแนวโนมลดลง โดยสัดสวนผูที่อยูในบานที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดทุกพื้นที่มีสัดสวน
ลดลง สัดสวนของผูที่อยูในบานที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบางพื้นที่เทานั้นมีเพิ่มขึ้น และ
สัดสวนผูที่ อยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบบุห รี่ในบาน/อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพื้นที่มี
เพิ่มขึ้น ภายใตการรณรงคจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่ทํางาน พบวา สัดสวนของผูสูบบุหรี่ที่
ทํ า งานในที่ ทํ า งานที่ ไ ม อ นุ ญ าตให สู บ บุ ห รี่ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ภ ายในอาคารมี เ พิ่ ม ขึ้ น ใน
ขณะเดียวกันผลการสํารวจความคิดเห็นตอการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ทําการ
สํารวจในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ไดชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นสอดคลองกันวา
ไมควรอนุญาตใหสูบบุหรี่เลยในสถานที่สาธารณะตางๆ โดยสัดสวนของผูที่เห็นวาไมควรอนุญาตให
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สูบบุหรี่เลยในตัวอาคารของสถานที่ทํางาน รานอาหารและสถานที่สาธารณะอื่นๆ ทั้งที่ใช
เครื่ อ งปรั บ อากาศและที่ ไ ม ใ ช เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ ไนท ค ลั บ /ดิ ส โก เ ทค/บาร ที่ ใ ช
เครื่ อ งปรั บ อากาศ รถโดยสารสาธารณะทั้ ง ที่ ใ ช เ ครื่ อ งปรั บ อากาศและที่ ไ ม ใ ช
เครื่องปรับอากาศ และภายในตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา สูงพอๆ กันทั้งการสํารวจ
ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4

5.2 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติ
1) กําหนดมาตรการ และการรณรงคที่มีประสิทธิภาพในการสรางรูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่ถูกตองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ที่เนนในกลุมผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงใน
เมือง ควบคูไปกับการดําเนินมาตรการที่เขมงวดในการควบคุมกลยุทธทางการตลาดของ
ผูคาบุหรี่ทั้งในทางตรง และทางออม เพื่อไมใหกลยุทธทางการตลาดของผูคาบุหรี่สามารถ
ดึงดูดสตรีไทย ใหเขามาเปนผูบริโภคยาสูบเพิ่มมากขึ้นไดสําเร็จ เนื่องจากแนวโนมของ
สัดสวนเพศหญิงที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น และสัดสวนของเพศหญิงที่สูบบุหรี่ในเขตเมืองสูงกวา
ในเขตชนบท สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จในการโฆษณาและสงเสริมการขายของธุรกิจ
คาบุหรี่ ที่สามารถขยายตลาดในกลุมผูบริโภคหญิง และสะทอนถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต
และมุมมองทางสังคมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีในเขตเมืองที่แตกตางจากของชนบท
2) รัฐควรจัดสวัสดิการที่ชวยลดความเครียดจากการดําเนินชีวิต เชน จัดให
มีสวนสาธารณะในชุมชน กิจกรรมสาธารณะตางๆในชุมชน และการสงเสริมการออก
กําลังกาย กิจกรรมสงเสริมความสัมพัน ธในครอบครัว เปนตน ซึ่งสวัสดิการตางๆ
เหลานี้ควรไดรับการสนับสนุนควบคูไปกับการรณรงคสรางความเขาใจที่ถูก ตองของ
ผลกระทบทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ และความเครียดของบุคคลจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้
เนื่อ งจากอัต ราการสูบบุห รี่ข องบุคคลในแตล ะอาชีพ มีค วามแตกตา งกัน ซึ่ง สว นหนึ่ง
อาจเปนผลจากระดับความเครียดจากการทํางานบางประเภทที่แตกตางไปจากงานอื่นๆ
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โดยความเครียดจากการทํางานเหลานี้เปนสวนหนึ่งของความยากลําบากในการเลิกสูบ
บุหรี่ของผูสูบบุหรี่ในปจจุบัน
3) ควรมีการรณรงคสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
อันตรายของการสูบบุหรี่ ทั้ง บุหรี่โรงงานและบุห รี่มวนเอง ซึ่งควรทําควบคูไปกับการ
ดําเนินมาตรการที่เขมงวดในการควบคุมภายใตนโยบายฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่และ
ซองยาเสน โดยเฉพาะฉลากคําเตือนบนซองยาเสนควรไดรับการปรับเปลี่ยนใหคําเตือน
มีลัก ษณะสีโ ดดเดน และหลากหลาย เชน เดีย วกับ นโยบายการปรับ เปลี่ย นฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่โรงงาน
4) ฉลากคําเตือนควรคงไวในแบบเปนรูปภาพประกอบขอความ โดยเพิ่มขนาด
ฉลากคําเตือนใหใหญขึ้น เพื่อเปนการปดโอกาสไมใหผูสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการมองเห็นหรือ
นึกถึงฉลากคําเตือนได และเพิ่มรูปภาพ/คําเตือนใหหลากหลายและเขาใจงาย พรอมทั้ง
จัดแสดงภาพคําเตือนเหลานี้ในที่สาธารณะดวย
5) ในการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ไม
ควรมุ ง เน น ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู ผ า นฉลากคํ า เตื อ นบนซองบุ ห รี่ เ พี ย งอย า งเดี ย ว
เนื่องจากยังมีผูสูบบุหรี่รายงานวาอานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดนานๆ ครั้งหรือไมเคย
อานเลย และผลิตภัณฑบุหรี่ไมไดเปนสินคาที่ผูเลิกสูบบุหรี่คุนเคยอีกตอไป จําเปนตองมี
การรณรงค และประชาสัมพันธผานชองทางอื่นๆ รวมดวย เชน สื่อโทรทัศน โปสเตอร วิทยุ
กระจกหนารานคา และหนังสือพิมพ/นิตยสาร เปนตน
6) ควรมี ก ารดํา เนิ น มาตรการอย า งเข ม งวดในการควบคุ ม การบั ง คั บ ใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกลยุทธทางการตลาดของผูคาบุหรี่ เชน กฎหมายหามแสดง
ผลิตภัณฑบุหรี่ในรานคา การโฆษณาบุหรี่ทุกรูปแบบ เพื่อไมใหผูคาบุหรี่มีโอกาสสราง
แรงจู ง ใจในการบริ โ ภคบุ ห รี่ ไ ด สํ า เร็ จ และจะช ว ยเพิ่ ม จํ า นวนผู เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จไดมากขึ้น
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7) ควรมีการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูเพิ่มเติมในดานผลกระทบ
ทางสุขภาพ อยางทั่วถึงในประเด็นการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคเนื้อตายบริเวณปลาย
มือปลายเทา (Gangrene) และทําใหแทงบุตร โดยรณรงคผานหลากหลายชองทาง เชน
สื่อโทรทัศน โปสเตอร วิทยุ กระจกหนารานคา และหนังสือพิมพ/นิตยสาร เปนตน และ
เพิ่มเติมในหลักสูตรการศึกษา
8) ควรจะมี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ บ ริ ก ารสายด ว นเลิ ก บุ ห รี่ ใ ห เ ป น ที่
รูจักอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น และติดตามใหบริการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากมีผูสูบ
บุหรี่ที่สนใจบริการนี้เปนจํานวนมาก แตสัดสวนการใชบริการจริงยังไมสูงมากนัก
ขอเสนอแนะเชิงวิจยั
1) ควรมีการศึก ษาวิ จัยประเด็น รูปแบบการดํา เนิน ชีวิต บทบาทของสัง คม
และคนรอบขางที่สงผลตอการสูบบุหรี่ในกลุมผูหญิงไทยใหมากขึ้นและตอเนื่อง เพื่อเปน
ฐานความรูในการวางมาตรการรณรงคควบคุมการสูบบุหรี่ของหญิงไทย นอกเหนือไปจาก
การศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพในกลุมสตรีมีครรภ การสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิง และ
ทัศนคติของสตรีที่มีตอยาสูบ ซึ่งเปนประเด็นการศึกษาที่มีอยูบางแลว
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาในประเด็ น อาชี พ กั บ การสู บ บุ ห รี่ อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี
กรอบการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะเจาะจงการศึกษาในแตละสายอาชีพ ใหสอดคลองกับบริบท
และการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน เนื่องจากในระยะเวลาที่ผานมาการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับอาชีพกับการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุมคนทํางานบางประเภท เชน แรงงานนอก
ภาคเกษตรกรรม ยังขาดแคลนอยู
3) การศึ ก ษาเชิ ง สํา รวจให ไ ด ภ าพแต ใ นเชิ ง แบบแผน ความมากน อ ยของ
พฤติกรรม และลักษณะตางๆ ของผูสูบบุหรี่และผูเ ลิก สูบบุห รี่ แตไมสามารถอธิบาย
เหตุผลในเชิงลึกได การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ และผลกระทบ
ของนโยบายการตอตานการบริโภคยาสูบ จึงตองอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกันไปดวย
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นอกจากนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาวิธีการชวยใหผูสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได
เปนผลสําเร็จก็ยังเปนสิ่งจําเปน
4) ควรมี ก ารวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ที่ เ น น ความเชื่ อ มโยงของป จ จั ย ครอบครั ว และ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การศึกษาวิจัยที่ผานมา พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคล
ของในครอบครัว เชน พอแม พี่นอ ง มีอิท ธิพ ลตอ การสูบบุห รี่ข องคนอื่น ในครอบครัว
โดยเฉพาะในกลุมคนรุนตอไป การสํารวจครั้งนี้ พบวา เกือบหนึ่งในสามของผูสูบบุหรี่
อยูในครัว เรือ นที่มีผูสูบบุหรี่ค นอื่น ดวยนอกจากตัว เอง การมีบุคคลในครอบครัว ที่สูบ
บุหรี่อาจทําใหเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ หรือเอื้อใหมีการสูบบุหรี่ไดสะดวกขึ้น
ในดา นหนึ ่ง จึง ควรมีก ารวิจ ัย เพื ่อ ทํ า ความเขา ใจอิท ธิพ ลของครอบครัว ที ่ม ีผ ลตอ
กระบวนการทําใหผูไมสูบบุหรี่กลายเปนผูสูบบุหรี่ ขณะเดียวกัน ก็ควรมีการทําวิจัยเพื่อ
ทําความเขาใจปจจัยและลักษณะในครอบครัวที่ปองกันไมใหเกิดวงจรการสูบบุหรี่สืบ
ทอดตอไปยังคนรุนหลัง ซึ่งนาจะมีสวนชวยลดอุบัติการณการสูบบุหรี่ลงได
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ภาคผนวก ก.
ตาราง 4.1ก
Table 4.1a

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเขตที่อยูอาศัย และเพศ
Percentage distribution of Wave 4 sample by residential area and gender
กลุมตัวอยางทั้งหมดใน
การสํารวจรอบที่ 4
ลักษณะ Characteristics
Total sample in
wave 4 survey
(n=2,282)
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ชนบท Rural
57.1
เมือง Urban
42.9
รวม Total
100.0
เพศ Gender
ชาย Male
90.2
หญิง Female
9.8
รวม Total
100.0

กลุมตัวอยางเกาใน
การสํารวจรอบที่ 4
The recontact sample
in wave 4 survey
(n=1,994)

กลุมตัวอยางใหมใน
การสํารวจรอบที่ 4
The replenishment
sample in wave 4 survey
(n=288)

62.1
37.9
100.0

22.2
77.8
100.0

90.8
9.2
100.0

86.1
13.9
100.0
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ตาราง 4.1ข
Table 4.1b

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามอายุ
Percentage distribution of Wave 4 sample by age
กลุมตัวอยางทั้งหมดใน
การสํารวจรอบที่ 4
ลักษณะ
Total sample in
Characteristics
wave 4 survey
(n=2,282)
อายุ(ป) Age (years)
< 40
27.3
40- 49
22.6
50- 59
24.1
> 59
26.0
รวม Total
100.0
49.9
อายุเฉลี่ย Mean age
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ
14.4
Standard deviation of age

กลุมตัวอยางเกาใน
การสํารวจรอบที่ 4
The recontact sample
in wave 4 survey
(n=1,994)

กลุมตัวอยางใหมใน
การสํารวจรอบที่ 4
The replenishment
sample in wave 4 survey
(n=288)

25.4
23.1
24.8
26.7
100.0
50.5
14.1

40.3
18.8
19.4
21.5
100.0
45.4
15.8

ตาราง 4.1ค
Table 4.1c

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพสมรส
Percentage distribution of Wave 4 sample by marital status
กลุมตัวอยางทั้งหมดใน
การสํารวจรอบที่ 4
ลักษณะ
Total sample in
Characteristics
wave 4 survey
(n=2,282)
สถานภาพสมรส Marital Status
แตงงาน Married
โสด Single
หมาย/หยา/แยก Widowed/ Divorced/ Separate
รวม Total

77.7
11.4
10.9
100.0

กลุมตัวอยางเกาใน
การสํารวจรอบที่ 4
The recontact sample
in wave 4 survey
(n=1,994)

กลุมตัวอยางใหมใน
การสํารวจรอบที่ 4
The replenishment
sample in wave 4 survey
(n=288)

78.8
10.5
10.7
100.0

69.8
18.0
12.2
100.0
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Table 4.1d

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามระดับการศึกษา
Percentage distribution of Wave 4 sample by educational level
กลุมตัวอยางทั้งหมดใน
การสํารวจรอบที่ 4
ระดับการศึกษา
Total sample in
Educational level
wave 4 survey
(n=2,282)
ไมเคยเรียน Never attended school
2.9
ประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 Primary school (year 1, 2 and 3)

กลุมตัวอยางเกาใน
กลุมตัวอยางใหมใน
การสํารวจรอบที่ 4
การสํารวจรอบที่ 4
The recontact sample
The replenishment
in wave 4 survey
sample in wave 4 survey
(n=1,994)
(n=288)
3.1
1.4

4.0

4.0

4.5

ประถมศึกษาปที่ 4 Primary school (year 4)

47.0

48.0

39.9

ประถมศึกษาปที่ 5, 6 และ 7 Primary school (year 5, 6 and 7)

13.9

13.4

17.4

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 Lower secondary school (year 1 – 3)

13.7

13.5

14.9

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 Upper secondary school (year 4 – 6)

14.1

13.8

16.0

4.4

4.2

5.9

100.0
6.8

100.0
6.2

100.0
7.0

อุดมศึกษาหรือสูงกวา Higher than secondary
รวม Total

จํานวนปท่เี รียนหนังสือเฉลี่ย Mean year of education

ตาราง 4.1จ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามอาชีพ
Table 4.1e Percentage distribution of Wave 4 sample by occupation
กลุมตัวอยางทั้งหมดใน
การสํารวจรอบที่ 4
อาชีพ
Total sample in
Occupation
wave 4 survey
(n=2,282)
นอกเกษตรกรรม (งานวิ ช าชี พ /งานธุ ร การ/เสมี ย น/ค า ขาย/งาน
44.2
บริการ/การขนสงและคมนาคม/กรรมกร/นักศึกษา)

กลุมตัวอยางเกาใน
การสํารวจรอบที่ 4
The recontact sample
in wave 4 survey
(n=1,994)
42.0

กลุมตัวอยางใหมใน
การสํารวจรอบที่ 4
The replenishment
sample in wave 4 survey
(n=288)
59.0

42.4

45.1

24.0

13.4

12.9

17.0

100.0

100.0

100.0

Non agriculture (vocation, administrative/Clerk/Merchant
/Service/Transportation and communication/ Labor/student)
เกษตรกรรม
Agriculture
ไมมีอาชีพ/แมบาน
No occupation /Housewife
รวม Total
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ตาราง 4.1ฉ
Table 4.1f

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Percentage distribution of Wave 4 sample by number of household member
กลุมตัวอยางทั้งหมดใน
กลุมตัวอยางเกาใน
การสํารวจรอบที่ 4
การสํารวจรอบที่ 4
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
Total sample in
The recontact sample
Number of household member (persons)
wave 4 survey
in wave 4 survey
(n=2,282)
(n=1,994)
1–2
24.1
23.2
3–4
53.9
54.7
มากกวา 4 More than 4
22.0
22.1
รวม Total
100.0
100.0
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย
3.6
3.6
Mean number of household member
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation
1.5
1.5

กลุมตัวอยางใหมใน
การสํารวจรอบที่ 4
The replenishment
sample in wave 4 survey
(n=288)
30.6
48.7
20.7
100.0
3.3
1.4

ตาราง 4.1ช
Table 4.1g

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
Percentage distribution of Wave 4 sample by number of smoker in household member
กลุมตัวอยางทั้งหมดใน
กลุมตัวอยางเกา
การสํารวจรอบที่ 4
การสํารวจรอบที่ 4
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)*
Total sample in
The recontact sample
Number of smoker in household (person)
wave 4 survey
in wave 4 survey
(n=2,282)
(n=1,994)
0
70.9
70.4
1
22.7
22.9
มากกวา 1 More than 1
6.4
6.7
รวม Total
100.0
100.0
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนโดยเฉลี่ย
0.4
0.4
Mean of number of smoker in household
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation
0.7
0.7

กลุมตัวอยางใหม
การสํารวจรอบที่ 4
The replenishment
sample in wave 4 survey
(n=288)
74.0
21.5
4.5
100.0
0.3
0.6

*ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถาม * Not include respondent
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ตาราง 4.1ซ
Table 4.1h

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการประเมินสุขภาพของตนเอง
Percentage distribution of Wave 4 sample by assess of health status
กลุมตัวอยางทั้งหมดใน
กลุมตัวอยางเกาใน
การสํารวจรอบที่ 4
การสํารวจรอบที่ 4
การประเมินสุขภาพ
Total sample in
The recontact sample
assess of health status
wave 4 survey
in wave 4 survey
(n=2,282)
(n=1,994)
สุขภาพแย
11.9
12.3
Poor
สุขภาพพอใช
49.9
49.6
Fair
สุขภาพดี หรือดีมาก หรือดีเยี่ยม
38.4
38.1
Good or very good or excellent
รวม Total
100.0
100.0

กลุมตัวอยางใหมใน
การสํารวจรอบที่ 4
The replenishment
sample in wave 4 survey
(n=288)
8.7
52.1
39.2
100.0

ตาราง 4.1ฌ
Table 4.1i

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย เพศ และอายุ
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking status, residential area, gender and age
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
ลักษณะ
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
เขตเมือง
เขตชนบท
Characteristics
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
( n=857)
(n=1,052)
(n=1,909)
(n=123)
(n=250)
เพศ Gender
ชาย Male
85.9
93.7
90.2
90.2
90.4
หญิง Female
14.1
6.3
9.8
9.8
9.6
100.0
รวม Total
100.0
100.0
100.0
100.0
อายุ (ป) Age (years)
< 40
39.4
22.5
30.1
18.7
9.6
40-49
23.2
22.9
23.1
18.7
20.8
50-59
18.7
27.3
23.4
29.3
26.8
> 59
18.7
27.3
23.4
33.3
42.8
100.0
รวม Total
100.0
100.0
100.0
100.0
อายุเฉลี่ย Mean of age
45.6
51.3
48.7
53.6
56.8
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
15.0
13.3
14.3
14.2
12.6
Standard deviation

รวม
Total
(n=373)
90.3
9.7
100.0
12.6
20.1
27.6
39.7
100.0
55.8
13.2
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ตาราง 4.1ญ
Table 4.1j

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และสถานภาพสมรส
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking status, residential area and marital status
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
สถานภาพสมรส
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
เขตเมือง
เขตชนบท
Marital status
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
( n=857)
(n=1,052)
(n=1,909)
(n=123)
(n=250)
สมรส
70.6
82.1
77.0
77.3
83.6
Married
โสด
16.0
9.3
12.3
8.9
5.6
Single
หมาย/หยา/แยก
13.4
8.6
10.7
13.8
10.8
Widowed/Divorced/Separated
รวม Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

รวม
Total
(n=373)
81.5
6.7
11.8
100.0

ตาราง 4.1ฎ
Table 4.1k

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และระดับการศึกษา
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking status, residential area and educational level
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
ระดับการศึกษา
เขตเมือง เขตชนบท
รวม
เขตเมือง เขตชนบท
รวม
Educational level
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
( n=857) (n=1,052) (n=1,909)
(n=123)
(n=250)
(n=373)
ระดับการศึกษา (ระดับการศึกษาเฉลี่ย = 7.0 ป)
Educational level (Mean = 7.0 years)
ไมเคยเรียน Never attended school

2.2

2.9

2.6

6.5

3.6

4.6

4.3

3.4

3.8

7.3

4.0

5.1

ประถมศึกษาปที่ 4 Primary school (year 4)

34.0

54.3

45.2

47.2

60.8

56.3

ประถมศึกษาปที่ 5, 6 และ 7 Primary school (year 5, 6 and 7)

14.6

15.4

15.0

7.3

8.8

8.3

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 Lower secondary school (Year 1 – 3)

19.1

10.1

14.1

13.0

10.4

11.3

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 Upper secondary school (year 4 – 6)

18.6

11.3

14.6

14.6

10.0

11.5

7.2

2.7

4.7

4.1

2.4

2.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 Primary school (year 1, 2 and 3)

อุดมศึกษาหรือสูงกวา Higher than secondary level
รวม Total
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ตาราง 4.1ฏ
Table 4.1l

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และอาชีพ
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking status, residential area and occupation
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
อาชีพ
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
เขตเมือง เขตชนบท
รวม
Occupation
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
( n=857)
(n=1,052)
(n=1,909)
(n=123)
(n=250)
(n=373)
นอกเกษตรกรรม (งานวิชาชีพ/งานธุรการ/เสมียน/คาขาย/
52.0
26.0
34.6
65.1
30.5
46.0
งานบริการ/การขนสงและคมนาคม/กรรมกร/นักศึกษา)
Non agriculture (vocation, administrative/clerk/
merchant /service/transportation and communication/
labor/student)
เกษตรกรรม

18.9

60.3

41.7

22.8

57.6

46.1

16.0

9.2

12.3

25.2

16.4

19.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

agriculture
ไมมีอาชีพ/แมบาน
No occupation /housewife
รวม Total

ตาราง 4.1ฐ
Table 4.1m

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking status, residential area and number of member in household
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Number of member in household
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
(person)
( n=857)
(n=1,052)
(n=1,909)
(n=123)
(n=250)
(n=373)
1–2
24.4
22.0
22.8
24.4
24.3
24.4
3–4
48.0
59.2
55.5
51.9
55.0
53.6
มากกวา 4 more than 4
23.7
20.7
22.0
27.6
18.8
21.7
100.0
100.0
รวม Total
100.0
100.0
100.0
100.0
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
3.6
3.5
3.6
3.7
3.6
3.6
Mean number of household member
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ตาราง 4.1ฑ
Table 4.1n

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking status, residential area and number of smoking member in household
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทีส่ ูบบหรี่ (คน)
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Number of smoking member in household
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
(person)
( n=857)
(n=1,052)
(n=1,909)
(n=123)
(n=250)
(n=373)
ไมมี None
77.2
74.4
75.3
69.9
75.9
73.2
1
23.8
19.3
21.3
15.4
22.0
19.8
มากกวา 1 More than 1
6.3
4.8
5.5
7.4
3.6
4.9
รวม Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ตาราง 4.1ฒ
Table 4.1o

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และการประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking status, residential area and health self-assessment
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
การประเมินภาวะสุขภาพ
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Health self-assessment
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
( n=857)
(n=1,052)
(n=1,909)
(n=123)
(n=250)
(n=373)
สุขภาพแย
12.0
15.2
13.8
4.1
1.2
2.1
Poor
สุขภาพพอใช
54.3
56.0
55.2
21.1
23.2
22.6
Fair
สุขภาพดี หรือดีมาก หรือดีเยี่ยม
33.7
28.8
31.0
74.8
75.6
75.3
Good or very good or excellent
รวม Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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ตาราง 4.2.1ก
Table 4.2.1a

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by number of cigarettes per day and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
จํานวนบุหรี่ที่สบู ตอวัน (มวน)
เขตเมือง
เขตชนบท
Number of cigarette per day (roll)
Urban
Rural
(n=857)
(n=1,052)
9.4
13.3
ไมไดสูบบุหรี่ทุกวัน Did not smoke every day
32.1
37.5
1–9
27.8
23.2
10 - 14
26.4
22.1
15 - 20
4.3
3.9
มากกวา 20 More than 20
100.0
100.0
รวม Total
จํานวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยตอวัน**
10.6
9.3
Mean number of cigarettes smoke per day**
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.7
8.0
(Standard deviation in parentheses)

*ไมรวม ไมทราบไมตอบ ** คาในวงเล็บคือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
*Do not know/do not answer ** Standard deviation in parentheses

รวม
Total
(n=1,909)
11.7
35.0
25.2
24.0
4.1
100.0
9.9
7.9

ตาราง 4.2.1ข
Table 4.2.1b

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรก และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by time of first cigarette and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรก
เขตเมือง
เขตชนบท
Time of first cigarette
Urban
Rural
(n=857)
(n=1,051)*
34.7
38.3
หลังจากทํากิจกรรมอื่น ๆ หลังตื่นนอน และกอนอาหารเชา
After doing something apart from rising and before breakfast
21.5
30.8
ทันทีหลังอาหารเชา Immediately after breakfast
30.0
18.0
ทันทีหลังตื่นนอน (กอนทํากิจกรรมอื่น ๆ)
Immediately after getting up (before doing anything else)
8.3
6.4
ตอนสายของชวงเชา Later in the morning
1.9
1.3
ตอนบาย In the afternoon
1.8
2.9
ขณะรับประทานอาหารเชา With breakfast
1.6
1.3
ตอนเย็น In the evening
0.2
1.0
ไมมีเวลาแนนอน No specific time
100.0
100.0
รวม Total

รวม
Total
(n=1,908)*
36.7
26.6
23.4
7.2
1.6
2.4
1.5
0.6
100.0

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ *Do not know/do not answer
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ตาราง 4.2.1ค
Table 4.2.1c

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการประเมินสภาพการติดบุหรี่ของตนเอง และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by self-assessment on smoker addiction and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
การประเมินสภาพการติดบุหรี่ของตนเอง
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Self-assessment on smoke addiction
Urban
Rural
Total
(n=855)*
(n=1,052)
(n=1,907)*
ไมติดบุหรี่ Not at all addicted
13.3
14.7
14.1
58.0
55.2
56.5
ติดบุหรี่เล็กนอย Somewhat addicted
ติดบุหรี่มาก Very addicted
28.7
30.1
29.4
100.0
100.0
100.0
รวม Total

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ *Do not know/do not answer

ตาราง 4.2.2ก
Table 4.2.2a

รอยละของผูที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามประเภทยี่หอของบุหรี่ที่สูบประจํา แหลงที่ผลิต และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by type of cigarette, source of manufacturing and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ประเภท / แหลงที่ผลิตบุหรี่
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Type / source of manufacturing
Urban
Rural
Total

ประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา Type of cigarette
บุหรี่โรงงาน Factory–made cigarette
บุหรี่มวนเอง Hand–rolled cigarette
ทั้งสองอยาง Both
รวม Total
แหลงที่ผลิต Source or manufacturing
บุหรี่ภายในประเทศ Local cigarette
บุหรีภายนอกประเทศ Foreign cigarette
รวม Total

(n=857)
62.3
25.0
12.7
100.0
(n=583)
99.3
0.7
100.0

(n=1,052)
28.8
53.5
17.7
100.0
(n=355)
99.7
0.3
100.0

(n=1,909)
43.8
40.7
15.5
100.0
(n=938)**
99.5
0.5
100.0

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ ** คํานวณเฉพาะผูที่สบู บุหรี่โรงงาน * Do not know/do not answer ** Only factory–made cigarette smokers included
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ตาราง 4.2.2ข
Table 4.2.2b

รอยละของผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตุผลที่เลือกยี่หอบุหรี่ เหตุผลที่เลือกสูบบุหรี่มวนเอง และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by reason for choosing a particular brand of cigarette, reason for choosing hand–rolled
cigarettes and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
เหตุผล
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Reason
Urban
Rural
Total

เหตุผลที่เลือกยี่หอบุหรี่ (ไมเขาขาย 971 ราย)
Reason for choosing a particular brand of cigarette
(971 cases in applicable)
รสชาติของบุหรี่ Taste
ราคาบุหรี่ Price
อันตรายตอสุขภาพ Harmful to health

(n=583)

(n=355)

(n=938)

81.3
45.2
33.2

83.7
54.4
38.3

82.2
48.7
35.1

เหตุผลที่เลือกสูบบุหรี่มวนเอง (ไมเขาขาย 940 ราย)
Reason for choosing hand– rolled cigarette (940 cases in applicable)
รสชาติของบุหรี่ Taste
ราคาบุหรี่ Price
อันตรายตอสุขภาพ Harmful to health

(n=272) *

(n=696) *

(n=968)*

61.3
91.2
61.4

65.4
94.1
65.1

64.2
93.3
64.1

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ *Do not know/do not answer

ตาราง 4.2.2ค
Table 4.2.2c

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่ซื้อบุหรี่ครั้งลาสุด และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by recent cigarette purchasing place and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
แหลงที่ซื้อบุหรี่ครั้งลาสุด
Recent cigarette purchasing place

รานคาชุมชน และรานสะดวกซื้อ Local and Convenience store
รานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง 24 – hour Convenience store
รานคาขนาดใหญ หรือซุปเปอรมารเก็ต Big store or super market
ผูคาเรตามถนน Street vendor
อื่นๆ * Other*
รวม Total

เขตเมือง
Urban
(n=583)

เขตชนบท
Rural
(n=355)

86.7
7.6
0.2
0.9
4.6
100.0

84.8
1.0
3.2
1.8
9.2
100.0

รวม
Total
(n=938)
85.6
3.9
1.9
1.4
7.2
100.0

*หมายเหตุ อื่น ๆ หมายถึง ปมน้ํามัน, แผงขายหนังสือพิมพ, สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน รานกาแฟ รานอาหาร ผูคาเรตามสถานเริงรมณ รานคาปลอดภาษี จากตางประเทศ
จากอินเตอรเน็ต จากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ ไมไดซื้อบุหรี่ยี่หอที่สูบประจํา
*Note: Others refer to gas station, newsstand, from recreational venue – e.g. coffee shop or restaurant, from an indepentdent or street vendor in a recreational
venue, duty – free shop, outside the country of residence, on the internet, from vending machines, did not buy current brand
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ตาราง 4.2.2ง

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่ งอันตรายของบุหรี่โรงงานเปรียบเทียบกับบุหรี่มวนเอง
และเขตที่อยูอาศัย
Table 4.2.2d
Percentage distribution of Wave 4 smokers by perception on danger of factory–made cigarette compare with hand–rolled cigarette
and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
การรับรูเรื่องอันตรายของบุหรี่โรงงานเปรียบเทียบกับบุหรี่มวนเอง
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Perception on danger of factory–made cigarette
Urban
Rural
Total
compare with hand–rolled cigarette
(n=839)*
(n=1,036)*
(n=1,875)*
บุหรี่มวนเองมีอันตรายมากกวา
Hand–rolled cigarette is more dangerous
มีอันตรายเทาๆ กัน
Equally dangerous
บุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวา
Hand–rolled cigarette is less dangerous
รวม Total
* ไมทราบ/ไมตอบ *Do not know/do not answer

43.0

23.5

32.2

24.0

25.0

24.5

33.0

51.5

43.3

100.0

100.0

100.0

ตาราง 4.2.3ก
Table 4.2.3a

รอยละของผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความพยายามเลิกสูบบุหรี่ แผนการเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by attempt to quit smoking, plan to quit smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
เหตุผล
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Reason
Urban
Rural
Total

ความพยายามเลิกสูบบุหรี่
Attempt to quit smoking
เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ Attempted to quit smoking
ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ No attempted to quit smoking
รวม Total
แผนการเลิกสูบบุหรี่
Plan to quit smoking
ภายใน 1 เดือนขางหนา Within the next month
ภายใน 6 เดือนขางหนา Within the next 6 months
มากกวา 6 เดือนขึ้นไป Beyond 6 months
ไมไดวางแผนจะเลิกบุหรี่ Not planning to quit
รวม Total

(n=853)

(n=1,043)*

(n=1,896)*

68.7
31.3
100.0
(n=833)*

68.1
31.9
100.0
(n=1,039)*

68.4
31.6
100.0
(n=1,872)**

8.8
12.1
24.4
54.7
100.0

8.2
16.2
26.0
49.6
100.0

8.4
14.4
25.3
51.9
100.0

* ไมทราบ/ไมตอบ *Do not know/do not answer

123

124
ตาราง 4.2.3ข
Table 4.2.3b

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตุผลที่มสี วนชวยใหเลิกบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by reasons lead to think about quit smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
เหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกบุหรี่
Reasons lead to think about quit smoking

เขตเมือง
Urban
(n=857)

เขตชนบท
Rural
(n=1,052)

รวม
Total
(n=1,909)

ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของทานตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่
Concern about the effect of your cigarette smoke on non-smokers
ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก Wanting to set an example for children
ครอบครัวของทานไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ Your family disapproving of smoking
การที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ Thai society disapproves of smoking
ความกังวลเรื่องสุขภาพของตัวทาน Concern for your personal health
การโฆษณา หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่

93.3

95.2

94.4

92.3
89.2
87.6
87.3
87.0

96.0
94.5
92.3
92.3
92.1

94.3
92.1
90.2
90.0
89.8

87.6

88.6

88.2

83.7
75.8
59.6

91.2
73.8
71.4

87.8
74.7
66.1

Advertisements or information about the health risks of smoking
ขอหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เชน รานอาหารหรือทีท่ ํางานที่มีเครื่องปรับอากาศ
Smoking restrictions in public places like air-conditioned restaurants or at work
ฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่ Warning labels on cigarette packages
ราคาของบุหรี่ Price of cigarettes
เพื่อนของทานไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ Your friend disapproving of smoking

ตาราง 4.3.1
Table 4.3.1

รอยละของผูที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by knowledge about effect of smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่
Knowledge about effect of smoking

เขตเมือง
Urban
(n=847)*

เขตชนบท
Rural
(n=1,023)*

รวม
Total
(n=1,870)*

โรคถุงลมโปงพอง Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
แกเร็วกวาอายุ Premature ageing
มะเร็งในชองปากของผูสูบบุหรี่ Mouth cancer in smokers
โรคหลอดเลือดสมอง Stroke in smokers
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูชายที่สูบบุหรี่ Impotence in male smokers
โรคหัวใจวาย Heart failure
ทําใหทารกในครรภแทง Miscarriage (of a baby)

97.3
93.1
91.7
87.2
82.4
78.8
72.9

95.1
94.1
91.3
89.1
84.9
81.3
77.2

96.1
93.6
91.5
88.2
83.7
80.2
75.2

อวัยวะสวนปลายเชน มือ เทา ชา ผิวหนังเปลี่ยนเปนสีดํา และเนา และตองตัดทิ้ง
Gangrene (Parts of the body, usually the feet, lose feelings and start to
decay)

67.7

71.3

69.7

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ *Do not know/do not answer
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ตาราง 4.3.2
Table 4.3.2

รอยละของผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by attitude toward smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Attitude toward smoking
Urban
Rural
Total
ผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ Effects of smoking to health
(n=847)*
(n=1,042)*
(n=1,889)*
ไมทําลายสุขภาพ Not at all
4.6
5.5
5.1
ทําลายสุขภาพบาง Somewhat
33.1
25.0
28.6
ทําลายสุขภาพมาก Very much
62.3
69.5
66.3
100.0
100.0
100.0
รวม Total
ความกังวลเรื่องสุขภาพในอนาคต Concerns about health in the future
(n=853)*
(n=1,049)*
(n=1,902)*
ไมกังวลเลย Not at all
4.2
4.4
4.3
กังวลเล็กนอย Somewhat
31.9
24.2
27.7
กังวลมาก Very much
63.9
71.4
68.0
100.0
100.0
100.0
รวม Total
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ *Do not know/do not answer

ตาราง 4.3.2
Table 4.3.2

รอยละของตัวอยางที่ผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ)
Percentage distribution of Wave 4 smokers by attitude toward smoking and residential area (continued)
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
Attitude toward smoking

โอกาสการทีท่ านจะเปนโรคปอดชนิดรุนแรงในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไมสูบบุหรี่
Chance of getting a serious lung disease in the future compare with non - smoker
มีโอกาสมากกวามาก Much more likely
มีโอกาสคอนขางมากกวา Somewhat more likely
มีโอกาสมากกวาเล็กนอย A little more likely
มีโอกาสเทาๆ กัน Just as likely
รวม Total
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ *Do not know/do not answer

เขตที่อยูอาศัย Residential area
เขตเมือง
เขตชนบท
Urban
Rural
(n=847)*
(n=1,030)*
53.4
28.1
9.4
9.1
100.0

55.3
25.6
8.8
10.3
100.0

รวม
Total
(n=1,877)*
54.4
26.7
9.2
9.7
100.0
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ตาราง 4.3.3
Table 4.3.3

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่ งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Perception about health warning label
Urban
Rural
Total
การสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
(n=856)*
(n=1,050)*
(n=1,906)*
Notice health warning label on cigarette pack
ไมเคยสังเกต Never
6.1
11.2
6.1
สังเกตนานๆ ครั้ง Rarely
12.1
17.2
12.1
สังเกตบอย Often
44.7
46.6
44.7
สังเกตบอยมาก Very often
37.1
25.0
37.1
รวม Total
100.0
100.0
100.0
*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ *Inapplicable/do not know/do not answer

ตาราง 4.3.3
Table 4.3.3

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่ งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย(ตอ)
Percentage distribution of Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area (continued)
เขตที่อยูอาศัย Residential area
การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Perception about health warning label
Urban
Rural
Total
การพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด
( n=799)*
( n=923)*
( n=1,722)*
Consider or read closely the health warning label on cigarette pack
ไมเคยอาน Never
6.7
6.7
6.6
อานนาน ๆ ครั้ง Rarely
31.0
34.5
32.9
อานบอย Often
41.3
42.0
41.7
อานบอยมาก Very often
21.0
16.8
18.8
รวม Total
100.0
100.0
100.0
*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ * Inapplicable/do not know/do not answer
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ตาราง 4.3.3
Table 4.3.3

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่ งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย(ตอ)
Percentage distribution of Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area (continued)
เขตที่อยูอาศัย Residential area
การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Perception about health warning label
Urban
Rural
Total
การหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
(n=803)*
(n=928)*
(n=1,731)*
Ever avoided looking at or thinking about the health warning
เคย Yes
56.8
64.2
60.8
ไมเคย No
43.2
35.8
39.2
รวม Total
100.0
100.0
100.0
ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ตอการคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่
(n= 804)*
(n= 929)*
(n=1,733)*
Health warning label toward thinking made you think about danger from
smoking
ไมคิดเลย Not at all
7.8
5.3
6.4
คิดเล็กนอย A little
19.5
16.0
17.7
คิดบาง Somewhat
31.8
22.7
26.9
คิดมาก A lot
40.9
56.0
49.0
รวม Total
100.0
100.0
100.0
*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ * Inapplicable/do not know/do not answer

ตาราง 4.3.3
Table 4.3.3

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่ งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย(ตอ)
Percentage distribution of Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area (continued)
เขตที่อยูอาศัย Residential area
การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Perception about health warning label
Urban
Rural
Total
ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่
(n=805)*
(n=928)*
(n=1,733)*
Health warning label made you think about quitting
ไมเคยสังเกต Never
11.5
8.7
10.0
สังเกตนานๆ ครั้ง Rarely
20.7
14.8
17.6
สังเกตบอย Often
33.8
26.6
29.9
สังเกตบอยมาก Very often
34.0
49.9
42.5
รวม Total
100.0
100.0
100.0
*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ * Inapplicable/do not know/do not answer
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ตาราง 4.3.3
Table 4.3.3

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่ งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย(ตอ)
Percentage distribution of Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area (continued)
เขตที่อยูอาศัย Residential area
การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Perception about health warning label
Urban
Rural
Total
เปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
(n= 801)*
(n= 928)*
(n=1,729)*
Change your mind not to smoke when thinking about warning label
ไมเคยเลย Never
46.2
33.6
39.4
เคย 1 ครั้ง One
11.7
8.5
10.1
เคย 2 – 3 ครั้ง A few time
19.9
20.4
20.1
เคยหลายครั้ง Many time
22.2
37.5
30.4
รวม Total
100.0
100.0
100.0
*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ * Inapplicable/do not know/do not answer

ตาราง 4.3.4
Table 4.3.4

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความสนใจในบริการสายดวนเลิกบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of wave 4 smokers by interest in quitline service and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ความสนใจในบริการสายดวนเลิกบุหรี่
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Interest in quitline service
Urban
Rural
Total
(n=845)*
(n=1,041)*
(n=1,886)*
สนใจมาก A lot
14.8
23.6
19.7
สนใจบาง Somewhat
28.0
25.4
26.6
สนใจเล็กนอย A little
16.3
15.0
15.5
ไมสนใจเลย Not at all
40.9
36.0
38.2
รวม Total
100.0
100.0
100.0

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer
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ตาราง 4.3.5
Table 4.3.5

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามผูนาํ ศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by the religious leader and motivate smokers to quit smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ผูนําศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
The religious leader and motivation smokers to quit smoking
Urban
Rural
Total
(n=824)*
(n=1,020)*
(n=1,844)*
ไมจูงใจเลย Not at all
24.6
16.6
20.2
ชวยจูงใจบางเล็กนอย A little
47.9
38.6
42.7
ชวยจูงใจมาก A lot
27.5
44.8
37.1
รวม Total
100.0
100.0
100.0

ตาราง 4.3.6
Table 4.3.6

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นตอบริษัทผลิตบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by opinion towards tobacco company and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ความคิดเห็นตอบริษัทผลิตบุหรี่
Opinion towards tobacco company
ไมควรอนุญาตใหบริษัทที่ผลิตบุหรี่สงเสริมการขายบุหรี่โดยทุกวิธี
Tobacco companies should not be allowed to promote cigarettes at all
บริษัทที่ผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมีเพียงชื่อบุหรี่
และคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น
Tobacco companies should be required to sell cigarettes in plain packaging -- that is, in packs with
only the brand name and the health warnings, but without colourful designs on the rest of the pack
บริษัทบุหรี่ตางชาติทําใหปญหาเรื่องการสูบบุหรี่ในประเทศไทยเลวรายกวาเดิม
Foreign tobacco companies are making the smoking problem in Thailand worse
โรงงานยาสูบ/บริษัทผลิตบุหรี่ไดทําสิ่งดีๆ ใหสังคมไทย
Tobacco companies do good things for the Thai community

เขตเมือง เขตชนบท
รวม
Urban
Rural
Total
(n=851)* (n=1,043)* (n=1,894)*
83.8

86.7

85.4

72.9

71.5

72.1

70.1

74.6

72.6

24.3

21.2

22.6

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer
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ตาราง 4.3.7
Table 4.3.7

รอยละของผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามวิธีการสงเสริมการขายบุหรี่ที่เคยเห็น และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 smokers by method of tobacco promotion ever seen and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
วิธีการสงเสริมการขายบุหรี่ทเี่ คยเห็น
เขตเมือง
เขตชนบท
Method of tobacco promotion ever seen
Urban
Rural
(n=854)*
(n=1,052)
การแจกตัวอยางบุหรี่
2.1
1.0
Free sample of cigarette
การลดราคาบุหรี่เปนพิเศษ
4.6
3.0
Special price offers for cigarettes

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer

รวม
Total
(n=1,906)*
1.5
3.7

ตาราง 4.4.1
Table 4.4.1

รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามประสบการณการเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 quitters by experience to quit smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ประสบการณการเลิกสูบบุหรี่
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Experience to quit smoking
Urban
Rural
Total
ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่
(n=122)*
(n=250)
(n=372)*
Quitting characteristic
หยุดทันที Suddenly stopped
64.8
52.8
56.7
คอย ๆ ลดปริมาณการสูบบุหรี่ Gradually stopped
35.2
47.2
43.3
100.0
100.0
รวม Total
100.0
การเคยกลับไปสูบบุหรี่ตั้งแตเลิกสูบบุหรี่
(n=123)
(n=250)
(n=373)
Ever returned to smoke since quit smoking
เคย Yes
11.4
14.8
13.7
ไมเคย No
88.6
85.2
86.3
รวม Total
100.0
100.0
100.0
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer
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ตาราง 4.4.2
Table 4.4.2

รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 quitters by reasons lead to quit smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
เหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่
Reasons lead to quit smoking

ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก Wanting to set an example for children
ครอบครัวของทานไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ Your family disapproving of smoking
การที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ That Thai society disapproves of smoking
การโฆษณา หรือขอมูลขาวสาร เกีย่ วกับ ความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่
Advertisements or information about the health risks of smoking
ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของทานตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่
Concern about the effect of your cigarette smoke on non-smokers
ความกังวลเรื่องสุขภาพของตัวทาน Concern for your personal health
ฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่ Warning labels on cigarette packages
การจํากัดพื้นที่สบู บุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะ เชน รานอาหาร หรือที่ทํางานทีม่ ีเครื่องปรับอากาศ
Smoking restrictions in public places like air-conditioned restaurants or at work
เพื่อนของทานไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ Your friends disapproving of smoking
ราคาของบุหรี่ The price of cigarettes

เขตเมือง
Urban
(n=123)

เขตชนบท
Rural
(n=250)

รวม
Total
(n=373)

95.9
96.7
91.9
91.9

97.6
96.4
96.0
95.5

97.0
96.5
94.6
94.3

91.0

94.4

93.3

92.6
88.6
87.0

92.8
92.7
90.9

92.7
91.3
89.6

75.6
79.5

86.3
81.5

82.7
80.8

ตาราง 4.4.3
Table 4.4.3

รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความมั่นใจที่ยังคงเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 quitters by confidence to remain quit smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
ความมั่นใจที่ยังคงเลิกสูบบุหรี่
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Confidence to remain quit smoking
Urban
Rural
Total
(n=123)
(n=250)
(n=373)
ไมเลย Not at all sure
1.6
1.2
1.3
บาง Somewhat sure
7.3
3.2
4.6
มาก Very sure
28.5
30.8
30.0
อยางยิ่ง Extremely sure
62.6
64.8
64.1
รวม Total
100.0
100.0
100.0
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ตาราง 4.4.4
Table 4.4.4

รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการประเมินสุขภาพตั้งแตเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of Wave 4 quitters by assess of health status since quit smoking and residential area
เขตที่อยูอาศัย Residential area
การประเมินสุขภาพตั้งแตเลิกสูบบุหรี่
เขตเมือง
เขตชนบท
รวม
Assess of health status since quit smoking
Urban
Rural
Total
(n=122)*
(n=249)*
(n=371)*
แยลง Worse
1.6
0.4
0.8
เหมือนเดิม Same
2.5
2.0
2.2
ดีขึ้น Better
95.9
97.6
97.0
รวม Total
100.0
100.0
100.0

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer

ตาราง 4.5.1
Table 4.5.1

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทาย และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage distribution of Wave 4 sample by characteristic of last quit attempt and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทาย
ผูสูบบุหรี่
ผูเลิกสูบบุหรี่
Characteristic of last quit attempt
Smoker
Quitter
(n=1,217)*
(n=372)*
หยุดทันที Stopped suddenly
53.2
56.7
คอยๆ ลดปริมาณการสูบบุหรี่ Gradually cut down
46.8
43.3
รวม Total
100.0
100.0

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer
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ตาราง 4.5.2
Table 4.5.2

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ได (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage distribution of Wave 4 sample by reasons lead to thinking about quit smoking (more than one answer possible)
and smoking status
ขอความ
Statement

ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของทานตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่
Concern about the effect of your cigarette smoke on non-smokers
ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก Wanting to set an example for children

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
ผูสูบบุหรี่
ผูเลิกสูบบุหรี่
Smoker
Quitter
(n=1,909)
(n=373)
94.4
93.3
94.3

97.0

ครอบครัวของทานไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ Your family disapproving of smoking

92.1

96.5

การที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ That Thai society disapproves of smoking

90.2

94.6

ความกังวลเรื่องสุขภาพของตัวทาน Concern for your personal health

90.0

การโฆษณา หรือขอมูลขาวสาร เกีย่ วกับ ความเสีย่ งตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่
Advertisements or information about the health risks of smoking
การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะ เชน รานอาหาร หรือทีท่ ํางานที่มีเครื่องปรับอากาศ
Smoking restrictions in public places like air-conditioned restaurants or at work
ฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่ Warning labels on cigarette packages

89.8

92.7
94.3

88.2

89.6

87.8

91.3

ราคาของบุหรี่ The price of cigarettes

74.7

80.8

ตาราง 4.5.3
Table 4.5.3

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage distribution of Wave 4 sample by knowledge about effect of smoking and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
ขอความ
ผูสูบบุหรี่
ผูเลิกสูบบุหรี่
Smoker
Quitter
Statement
(n=1,909)
(n=373)
โรคถุงลมโปงพอง Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
96.1
96.5
แกเร็วกวาอายุ Premature ageing
93.6
96.7
มะเร็งในชองปากของผูสูบบุหรี่ Mouth cancer in smokers
91.5
93.6
โรคหลอดเลือดสมอง (ลิ่มเลือดในสมอง) Stroke in smokers (blood clots in the brain)
88.2
93.2
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูชายที่สูบบุหรี่ Impotence in male smokers
83.7
88.3
โรคหัวใจวาย Heart failure
80.2
89.4
ทําใหทารกในครรภแทง Miscarriage (of a baby)
75.2
83.5
อวัยวะสวนปลาย เชน มือ เทา ชา ผิวหนังเปลี่ยนเปนสีดําและเนาและตองตัดทิ้ง
69.7
80.4
Gangrene (Parts of the body, usually the feet, lose feelings and start to decay)
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ตาราง 4.5.4

รอยละของตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่เคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.4
Percentage distribution of Wave 4 sample by source of advertisement about danger of smoking ever seen and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
แหลงที่เคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
ผูสูบบุหรี่
ผูเลิกสูบบุหรี่
Source of advertisement about danger of smoking ever seen
Smoker
Quitter
(n=1,909)
(n=373)
บนซองบุหรี่ On cigarette packs
92.2
85.7
โทรทัศน On television
90.8
87.9
โปสเตอร On posters
70.3
70.2
วิทยุ On radio
61.3
61.5
กระจกหนารานคา หางหรือภายในรานคา หรือรานคาที่ทานซื้อบุหรี่
61.1
56.6
On [shop/ store] windows or inside [shops/ stores] where you buy tobacco
ปายโฆษณาขนาดใหญ On billboards
55.6
48.1
หนังสือพิมพ หรือ นิตยสาร In newspapers or magazines
55.4
59.8
ภาพยนตร At the cinema
43.5
38.6

ตาราง 4.5.5
Table 4.5.5

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการจํากัดพื้นที่สูบบุหรีภ่ ายในบาน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage distribution of Wave 4 sample by restriction of smoking area inside home and smoking status
การจํากัดพื้นทีส่ ูบบุหรี่ภายในบาน
Restriction of smoking area inside home

ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน
Smoking is not allowed in any indoor area
อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ในบานเทานั้น
Smoking is allowed only in some indoor areas
ไมมีขอหามเรื่องการสูบบุหรี่ในบาน
No rules or restrictions
รวม Total

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
(n=1,907)*
(n=373)
27.8
43.4
34.3

29.0

37.9

27.6

100.0

100.0

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer
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ตาราง 4.5.6
Table 4.5.6

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking ban in public area and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
การหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
Smoking ban in public area
(n=1,908)*
(n=373)
รถโดยสารที่มีเครื่องปรับอากาศ Air-conditioned public transport
99.8
99.7
ภายในตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา (เชน โบสถ วิหาร มัสยิด)
98.1
99.2
Indoor areas at your place of worship (where people pray)
รานอาหาร และสถานที่อื่นๆที่ใช เครื่องปรับอากาศ
98.0
98.9
Air-conditioned restaurants and other air-conditioned public places
รถโดยสารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ Non - air-conditioned public transport
94.2
96.0
สถานที่ทํางานที่เปนอาคาร Workplaces
90.3
94.6
ไนทคลับ ดิสโกเทค หรือบาร ที่มีเครื่องปรับอากาศ
88.1
92.0
Air-conditioned nightclubs, discos and bars
รานอาหาร และสถานที่อื่นๆที่ไมใชเครื่องปรับอากาศ
78.1
85.4
Non-air-conditioned restaurants and public eating areas
ภายนอกตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา
44.5
54.7
Outdoor areas at your place of worship (where people pray)

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer

ตาราง 4.5.7
Table 4.5.7

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่ทํางาน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking allowance inside office and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
การอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่ทํางาน
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
Allow to smoke inside office
(n=229)*
(n=33)*
ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร
51.5
69.7
Smoking is not allowed in any indoor area
อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดเฉพาะบางที่ในตัวอาคารเทานั้น
27.1
15.2
Smoking is allowed only in some indoor areas
ไมมีขอหามเรื่องการสูบบุหรี่ No rules or restrictions
21.4
15.1
รวม Total
100.0
100.0

*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ * Inapplicable/do not know/do not answer
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ตาราง 4.5.8

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการไดรับคําแนะนํา หรือขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.8
Percentage distribution of Wave 4 sample by receiving advice or information about quit smoking and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
การไดรับคําแนะนํา หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
Receiving advice or information about quit smoking and smoking status
(n=1,908)*
(n=373)*
บริการเลิกบุหรี่ที่มีอยูในทองถิ่นที่ทานอาศัย เชน ในโรงพยาบาล หรือคลินิกตางๆ
35.4
40.5
Local stop-smoking services (such as hospitals or clinics)
บริการสายดวนเลิกบุหรี่
6.2
5.1
Quitline services
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer

ตาราง 4.5.9

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่
ในที่สาธารณะ” และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.9
Percentage distribution of Wave 4 sample by ever seen or heard about the “Stop smoking, stop harming people in public
place” campaign and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
การเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอนื่ หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่Quitter
Ever seen or heard about the “Stop smoking, stop harming people in public place”campaign
(n=1,760)*
(n=345)*
ไมเคย No
3.3
9.3
เคย Yes
รวม Total

96.7

90.7

100.0

100.0

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer
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ตาราง 4.5.10

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความเกี่ยวของกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอนื่ หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”
ของกลุมตัวอยาง และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.10
Percentage distribution of Wave 4 sample by relevance with the“ Stop smoking, stop harming people public” campaign
and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
ความเกี่ยวของกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอ ื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ของคุณ
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
Relevance with the” Stop smoking, stop harming people public” campaign of you
(n=1,700)*
(n=313)*
ไมเกี่ยวของเลย Not at all relevant to you
4.8
13.4
เกี่ยวของบาง Somewhat relevant to you

42.8

36.4

เกี่ยวของมาก Very relevant to you

52.4

50.2

100.0

100.0

รวม Total
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer

ตาราง 4.5.11

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคิดถึง
การสูบบุหรี่ วาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.11
Percentage distribution of Wave 4 sample by the “Stop smoking, stop harming people public” campaign make you think
about how their smoking could harm the others and smoking status
การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
วาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
“The stop smoking, stop harming people public” campaign make you think about how
(n=1,699)*
(n=309)*
their smoking could harm the harming others
ไมคิดเลย Not at all
1.5
8.1
คิดบางเล็กนอย A little

29.0

19.1

คิดมาก A lot

69.5

72.8

100.0

100.0

รวม Total
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer
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ตาราง 4.5.12

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”
ที่นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.12
Percentage distribution of Wave 4 sample by result about the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign
led to discussion amongst your family about smoking and health and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ
ผูสูบบุหรี่
ผูเลิกสูบบุหรี่
Result about the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign led to discussion amongst
Smoker
Quitter
your family about smoking and health
(n=1,700)*
(n=313)*
เคย Ever
73.9
79.2
ไมเคย Never
รวม Total

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer

26.1

20.8

100.0

100.0

ตาราง 4.5.13

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสู
การพูดคุยระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.13
Percentage distribution of Wave 4 sample by the result of the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign led to
discussion amongst friends about smoking and health and smoking status
ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุย
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
ระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
Result about the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign led to
(n=1,701)*
(n=313)*
discussion amongst your friend about smoking and health
เคย Ever
72.5
80.5
ไมเคย Never
รวม Total

27.5

19.5

100.0

100.0

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer

153

154
ตาราง 4.5.14

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคน
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลง และสถานภาพสูบบุหรี่
Table 4.5.14
Percentage distribution of Wave 4 sample by result about the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign led to
less people smoking in public places and smoking status
ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคนสูบบุหรี่
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
ในที่สาธารณะลดลง
ผูสูบบุหรี่ Smoker
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter
Result about the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign led to less people
(n=1,692)*
(n=313)*
smoking in public places
ไมลดลงเลย Not at all
2.7
2.9
ลดลงเล็กนอย A little

35.6

31.8

ลดลงมาก A lot

61.7

65.3

100.0

100.0

รวม Total
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer

ตาราง 4.6.1
Table 4.6.1

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่โฆษณา หรือขอมูลขาวสารที่พูดถึง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by source of advertisement or information
about danger of smoking and residential area

เขตเมือง Urban
เขตชนบท Rural
ภาพรวม Overall
แหลงที่โฆษณาอันตรายจาก
การสูบบุหรี่
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
Source of advertisement of
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4
danger of smoking
(n=105) (n=674) (n=829) (n=979) (n=1,887) (n=1,371) (n=1,624) (n=1,302) (n=1,992) (n=2,045) (n=2,453) (n=2,281)
88.4
93.2
89.5
84.9
92.6
บนซองบุหรี่
92.4
93.1
88.6
83.2
89.6
88.8
91.1
Cigarette packs
โทรทัศน Television
97.1
95.0
84.5
90.7
93.7
91.6
85.7
90.0
93.9
92.7
86.3
90.3
โปสเตอร Posters
77.1
73.2
69.3
71.3
75.8
68.6
63.7
69.5
75.9
70.1
65.8
70.3
วิทยุ Radio
75.0
72.2
54.5
56.8
72.3
70.4
62.7
64.8
72.5
71.0
59.5
61.4
44.9
55.8
54.7
59.4
41.1
55.8
ตามกระจกรานคา หางหรือ
41.7
61.6
52.5
39.2
52.0
60.3
ภายในรานคา หรือในรานคา
ที่ขายบุหรี่ (shop/ store)
windows or inside (shops/
stores) where you buy
tobacco
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ตาราง 4.6.1
Table 4.6.1

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่โฆษณา หรือขอมูลขาวสารที่พูดถึง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ)
Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by source of advertisement or information
about danger of smoking and residential area (continued)

แหลงที่โฆษณาอันตรายจาก
การสูบบุหรี่
รอบที่ 1
Source of advertisement of
Wave 1
danger of smoking
(n=105)
ภาพยนตร
38.5
The cinema
หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร
56.3
Newspapers or
magazines
ปายโฆษณาขนาดใหญ
50.5
Billboards

เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 1 Wave 2 Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

(n=674) (n=829)
48.8
41.7

(n=1,302) (n=1,992) (n=2,045) (n=2,453) (n=2,281)
37.3
37.4
40.4
40.4
42.7

(n=979) (n=1,887) (n=1,371) (n=1,624)
49.8
37.3
36.3
39.9

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 1 Wave 2 Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

57.3

54.8

56.8

58.7

48.3

53.6

55.6

58.5

51.3

53.8

56.1

53.9

48.2

59.0

56.8

46.9

44.2

50.9

56.5

49.2

46.0

54.4

ตาราง 4.6.2ก
Table 4.6.2a
การสังเกตเห็น
ฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่
Noticed to seen
warning label on
cigarette pack
ไมเคยสังเกต
Not at all
สังเกตนาน ๆ ครั้ง

Once in a while
สังเกตบอย
Often
สังเกตบอยมาก
Very often
รวม Total

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by noticing of warning label on cigarette pack and
residential area
เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural
รอบที่ 2
Wave 2

ภาพรวม Overall

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

(n=594)

(n=622)

(n=747)

(n=859)

(n=1,328) (n=1,232) (n=1,413) (n=1,050) (n=1,922) (n=1,854) (n=2,160) (n=1,909)

15.0

13.0

7.0

6.1

15.8

17.0

11.3

11.2

15.5

15.6

9.8

8.9

17.8

12.2

11.6

12.1

21.4

15.7

18.8

17.2

20.3

14.6

16.3

14.9

37.2

50.2

55.7

44.7

40.9

51.5

47.4

46.6

39.8

51.0

50.3

45.8

30.0

24.6

25.7

37.1

21.9

15.8

22.5

25.0

24.4

18.8

23.6

30.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 4.6.2ข
Table 4.6.2b

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด
และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by closely consider or read warning label
and residential area

การพิจารณาหรือ
อานฉลากคําเตือน
อยางใกลชิด
Closely considering รอบที่ 1
Wave 1
or reading the
warning label
(n=593)

ไมเคยอาน
Not at all
อานนาน ๆ ครั้ง
Once in a while
อานบอย
Often
อานบอยมาก
Very often
รวม Total

เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural
รอบที่ 2
Wave 2

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

(n=553)

(n=688)

(n=799)

(n=1,317) (n=1,044) (n=1,245)

(n=923)

(n=1,910) (n=1,597) (n=1,933) (n=1,722)

23.4

13.7

8.7

6.6

22.1

11.6

9.7

6.7

22.5

12.3

9.4

6.6

29.7

22.1

27.1

31.1

31.1

26.6

37.8

34.5

30.6

25.0

4.0

32.9

30.5

43.9

49.7

41.3

32.3

48.6

38.6

42.0

31.8

47.0

42.5

41.7

16.4

20.3

14.5

21.0

14.5

13.2

13.9

16.8

15.1

15.7

14.1

18.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ตาราง 4.6.2ค
Table 4.6.2c
การหลีกเลี่ยงที่จะ
มองหรือคิดถึงฉลาก
คําเตือน
Avoiding to see or
think warning label

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by avoiding to see or think about warning
label on cigarette pack and residential area
เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural

ภาพรวม Overall

รอบที่ 1
Wave 1
(n=588)

รอบที่ 2
Wave 2
(n=550)

รอบที่ 3
Wave 3
(n=693)

รอบที่ 4
Wave 4
(n=803)

เคย Yes

35.0

53.1

50.4

56.8

36.2

54.3

55.7

64.2

35.8

53.9

53.8

60.8

ไมเคย No

65.0

46.9

49.6

43.2

63.8

45.7

44.3

35.8

64.2

46.1

46.2

39.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

รวม Total

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 1
Wave 2
Wave 3
(n=1,310) (n=1,034) (n=1,249)

รอบที่ 4
Wave 4
(n=928)

รอบที่ 1 รอบที่ 2
Wave 1
Wave 2
(n=1,898) (n=1,584)

รอบที่ 3 รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=1,942) (n=1,731)
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ตาราง 4.6.2ง
Table 4.6.2d

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ตอการคิดถึ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by effect of warning label on cigarette pack
toward thinking about danger from smoking and residential area

ผลของฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่
Effect of warning รอบที่ 1
label on cigarette Wave 1
(n=588)
pack
ไมเคยคิดเลย
22.9
Not at all
คิดเล็กนอย
20.7
A little
คิดบาง
32.1
Somewhat
คิดมาก
24.3
Much
รวม Total
100.0

เขตเมือง Urban
รอบที่ 2
Wave 2
(n=548)
10.2

รอบที่ 3
Wave 3
(n=695)
7.2

10.6

18.0

30.1

31.5

49.1

43.5

100.0

100.0

เขตชนบท Rural
รอบที่ 4 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 4 Wave 1 Wave 2 Wave 3
(n=804) (n=1,318) (n=1,035) (n=1,251)
7.8
15.7
7.1
5.8

19.5

ภาพรวม Overall
รอบที่ 4 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
Wave 4 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4
(n=929) (n=1,906) (n=1,583) (n=1,946) (n=1,733)
5.3
17.8
8.1
6.3
6.4

20.7

11.7

12.0

16.0

20.7

11.3

14.1

17.7

28.1

27.9

24.2

22.7

29.4

28.7

26.8

26.9

40.9

35.5

53.3

58.0

56.0

32.1

51.9

52.8

49.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

31.8

ตาราง 4.6.2จ
Table 4.6.2e

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหอยาก
เลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by result of warning label on cigarette pack
toward thinking quit smoking and residential area

ผลของฉลากคํา
เตือนบนซอง
บุหรี่
Result of
warning label on
cigarette pack

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

(n=588)

(n=548)

(n=695)

(n=804)

(n=1,318) (n=1,035) (n=1,251)

(n=929)

(n=1,906) (n=1,583) (n=1,946) (n=1,733)

ไมเลย Not at all

26.4

14.9

12.1

11.4

18.3

10.8

9.0

8.7

20.8

12.2

10.1

10.0

เล็กนอย A little

22.3

14.1

17.2

20.8

19.2

11.3

12.6

14.8

20.2

12.2

14.3

17.6

มีบางSomewhat

30.2

34.5

35.3

33.8

29.4

31.7

27.4

26.6

29.6

32.7

30.2

29.9

21.1
100.0

36.5
100.0

35.4
100.0

34.0
100.0

33.1
100.0

46.2
100.0

51.0
100.0

49.9
100.0

29.4
100.0

42.9
100.0

45.4
100.0

42.5
100.0

มีมาก A lot
รวม Total

เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural
รอบที่ 2
Wave 2

ภาพรวม Overall
รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4
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ตาราง 4.6.2ฉ
Table 4.6.2f
การเปลี่ยนใจไมสูบ
บุหรี่เมื่อนึกถึงฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่
Giving up smoking
when thinking
warning label on
cigarette pack

ไมเคยเลย
Never
เคย 1 ครั้ง
1 time
เคย 2-3 ครั้ง
2-3 times
เคยหลายครั้ง
Many times
รวม Total

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการเปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by giving up smoking when thinking about
warning label on cigarette pack and residential area
เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural
รอบที่ 2
Wave 2

ภาพรวม Overall

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

(n=588)

(n=548)

(n=695)

(n=804)

(n=1,318) (n=1,035) (n=1,251)

(n=929)

(n=1,906) (n=1,583) (n=1,946)

(n=1,733)

61.0

48.8

51.7

46.2

52.1

36.9

39.7

33.6

54.9

41.1

44.0

39.4

5.6

13.3

12.8

11.7

7.2

17.8

8.9

8.5

6.7

16.2

10.3

10.1

14.5

17.7

14.1

19.9

16.4

24.0

19.1

20.4

15.8

21.8

17.3

20.1

18.9

20.2

21.4

22.2

24.3

21.3

32.3

37.5

22.6

20.9

28.4

30.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ตาราง 4.6.3
Table 4.6.3

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการเคยเห็นบุหรี่วางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และเขตที่อยู
อาศัย
Percentage distribution of sample in Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by ever seen the displays of cigarettes at the point of
sale and residential area

การเคยเห็นการวางโชว
บุหรี่ ณ จุดขาย
Ever seen displays of
cigarettes at the point
of sale
เคย Yes
ไมเคย No
รวม Total

เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

(n=677)

(n=832)

(n=977)

(n=1,370)

(n=1,630)

(n=1,300)

(n=2,047)

(n=2,462)

(n=2,277)

18.8
81.2
100.0

19.5
80.5
100.0

20.2
79.8
100.0

16.8
83.2
100.0

20.9
79.1
100.0

20.5
79.5
100.0

17.1
80.2
100.0

20.4
79.6
100.0

20.3
79.7
100.0
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ตาราง 4.6.4
Table 4.6.4

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามตามแหลงที่โฆษณาบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by place of tobacco advertisement and
residential area

แหลงที่โฆษณาบุหรี่
Source of tobacco
products advertisement

ตามกระจกรานคาหรือ
ในรานคาที่ขายบุหรี่

เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural
รอบที่ 2
Wave 2

ภาพรวม Overall

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

(n=588)

(n=548)

(n=695)

(n=804)

(n=1,318) (n=1,035) (n=1,251)

(n=929)

(n=1,906) (n=1,583) (n=1,946) (n=1,733)

4.6

6.6

1.6

9.3

3.5

8.2

3.6

12.7

3.8

7.7

2.7

11.2

2.3

4.8

1.6

5.8

9.1

12.1

6.5

10.5

7.1

9.7

4.2

8.5

On (shop/ store)
windows or inside
(shops/ stores) where
you buy tobacco
ผูคาเรตามทองถนน
On or around street
vendors

ตาราง 4.6.5
Table 4.6.5

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามตามการจํากัดพื้นที่สบู บุหรี่ในบาน และเขตที่อยูอาศัย
Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by restriction of smoking area inside home and
residential area

การจํากัดพื้นที่
สูบบุหรี่ในบาน
Restriction of smoking area
inside home

ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่
ในบาน
Smoking is not allowed
in any indoor area
อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบาง
พื้นที่ในบานเทานั้น
Smoking is allowed
only in some indoor
areas
สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที
No rules or restriction
รวม Total

เขตเมือง Urban

เขตชนบท Rural
รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

ภาพรวม Overall

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 4
Wave 4

รอบที่ 1
Wave 1

รอบที่ 2
Wave 2

รอบที่ 3
Wave 3

รอบที่ 4
Wave 4

(n=607)

(n=671)

(n=830)

(n=978)

(n=1,392) (n=1,378) (n=1,636) (n=1,302) (n=1,999) (n=2,049) (n=2,466)

(n=2,280)

44.8

22.5

38.9

33.8

50.6

22.4

32.6

27.7

48.8

22.4

34.7

30.4

15.7

40.8

20.1

30.7

9.8

38.8

25.8

35.6

11.6

39.5

23.9

33.5

39.5

36.7

41.0

35.5

39.6

38.8

41.6

36.7

39.6

38.1

41.4

36.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 4.6.6

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่ทํางาน
และเขตที่อยูอาศัย

Table 4.6.6

Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by smoking allowance inside office and
residential area

เขตเมือง Urban
เขตชนบท Rural
ภาพรวม Overall
การอนุญาตใหสูบบุหรีใ่ นที่
ทํางาน*
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
Allow to smoke inside Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4
office*
(n=20) (n=114) (n=128) (n=168) (n=239) (n=88) (n=102) (n=94) (n=259) (n=202) (n=230) (n=262)
ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่
Smoking is not allowed
in any indoor area
อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบาง
พื้นที่เทานั้น
Smoking is allowed only
in some indoor areas
สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที
No rules or restriction
รวม Total

55.0

43.0

52.4

54.8

43.9

51.1

51.0

52.1

44.8

46.5

51.7

53.8

35.0

43.9

28.1

28.6

38.1

36.4

22.5

20.2

37.8

40.6

25.7

25.6

10.0

13.1

19.5

16.6

18.0

12.5

26.5

27.7

17.4

12.9

22.6

20.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

* จํานวนกลุมตัวอยางที่ไมเขาขายในการสํารวจรอบที่ 1 = 1,741 ราย การสํารวจรอบที่ 2 = 1,868 การสํารวจรอบที่ 3 = 2,240 ราย และการสํารวจรอบที่ 4 = 2,020 ราย
* Inapplicable cases are 1,741 in Wave 1, 1,868 in Wave 2, 2,240 in Wave 3 and 2,020 in Wave 4

ตาราง 4.6.7

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะ และเขตที่อยูอาศัย

Table 4.6.7

Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by opinion on smoking allowance in public and
residential area

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
Opinion on allowing smoking in public area
สถานที่ทํางานที่เปนตัวอาคาร Workplace
อนุญาตบางครั้ง Someplace allowed
ไมอนุญาตเลยNot allowed at all
รวม Total
รานอาหาร และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ที่ใชเครื่องปรับอากาศ
Air – conditioned restaurants and other air – conditioned public place
อนุญาตบางครั้ง Someplace allowed
ไมอนุญาตเลยNot allowed at all
รวม Total

เขตเมือง Urban
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=832)
(n=977)
8.2
9.8
91.8
90.2
100.0
100.0
(n=831)
(n=979)
3.9
96.1
100.0

2.2
97.8
100.0

เขตชนบท Rural
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=1,630)
(n=1,300)
10.0
8.3
90.0
91.7
100.0
100.0
(n=1,629)
(n=1,297)
3.1
96.9
100.0

1.5
98.5
100.0

ภาพรวม Overall
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=2,462)
(n=2,277)
9.4
9.0
90.6
91.0
100.0
100.0
(n=2,460)
(n=2,276)
3.3
96.7
100.0

1.8
98.2
100.0
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ตาราง 4.6.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ)
Table 4.6.7

Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by opinion on allowing smoking in public and
residential area (continued)

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
Opinion on allowing smoking in public area
รานอาหาร และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องปรับอากาศ
Non-air-conditioned restaurants and public eating areas
อนุญาตบางครั้ง Someplace allowed
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all
รวม Total
ไนทคลับ, ดิสโกเทค หรือบาร ทีม่ ีเครื่องปรับอากาศ
Air-conditioned nightclubs, discos and bars
อนุญาตบางครั้ง Someplace allowed
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all
รวม Total

เขตเมือง Urban
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=832)
(n=975)

เขตชนบท Rural
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=1,625)
(n=1,295)

ภาพรวม Overall
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=2,457)
(n=2,270)

26.6
73.4
100.0
(n=781)

24.0
76.0
100.0
(n=947)

32.7
67.3
100.0
(n=1,505)

18.2
81.8
100.0
(n=1,231)

30.6
69.4
100.0
(n=2,286)

20.7
79.3
100.0
(n=2,178)

21.1
78.9
100.0

13.5
86.5
100.0

16.7
83.3
100.0

9.6
90.4
100.0

18.2
81.8
100.0

11.3
88.7
100.0

ตาราง 4.6.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่
ในที่สาธารณ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ)
Table 4.6.7

Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by opinion on allowing smoking in public and
residential area (continued)

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
Opinion on allowing smoking in public area
รถโดยสารสาธารณะ ที่มีเครือ่ งปรับอากาศ
Air – conditioned public transportation
อนุญาตบางครั้ง Someplace allowed
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all
รวม Total
รถโดยสารสาธารณะ ที่ไมมีเครือ่ งปรับอากาศ
Non - air – conditioned public transportation
อนุญาตบางครั้ง Someplace allowed
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all
รวม Total

เขตเมือง Urban
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=832)
(n=980)

เขตชนบท Rural
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=1,637)
(n=1,301)

ภาพรวม Overall
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=2,469)
(n=2,281)

0.6
99.4
100.0
(n=832)

0.1
99.9
100.0
(n=980)

0.4
99.6
100.0
(n=1,634)

0.3
99.7
100.0
(n=1,300)

0.5
99.5
100.0
(n=2,466)

6.9
93.1
100.0

4.4
95.6
100.0

10.4
89.6
100.0

6.4
93.6
100.0

9.2
90.8
100.0

0.2
99.8
100.0
(n=2,280)
5.5
94.5
100.0
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ตาราง 4.6.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่
ในที่สาธารณะ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ)
Table 4.6.7

Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by opinion on allowing smoking in public and
residential area (continued)

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
Opinion on allowing smoking in public area
ภายในตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา (เชน โบสถ, วิหาร, มัสยิด)
Indoor areas at place of worship
อนุญาตบางครั้ง Someplace allowed
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all
รวม Total
ภายนอกตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา
Outdoor areas at place of worship
อนุญาตบางครั้ง Someplace allowed
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all
รวม Total

เขตเมือง Urban
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=832)
(n=979)

เขตชนบท Rural
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=1,636)
(n=1,302)

ภาพรวม Overall
รอบที่ 3
รอบที่ 4
Wave 3
Wave 4
(n=2,468)
(n=2,281)

1.1
98.9
100.0
(n=830)

1.1
98.9
100.0
(n=977)

1.8
98.2
100.0
(n=1,635)

2.2
97.8
100.0
(n=1,299)

1.6
98.4
100.0
(n=2,465)

45.3
54.7
100.0

51.0
49.0
100.0

61.5
38.5
100.0

56.0
44.0
100.0

56.0
44.0
100.0

1.7
98.3
100.0
(n=2,276)
53.8
46.2
100.0

ภาคผนวก ข
โครงการติดตามผลกระทบนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบที่ 3 (Household Recontact Form)

MODULE A

ภาค
จังหวัด
ที่อยู ที่สามารถติดตอได :
ชื่อหัวหนาครัวเรือน :
ที่อยู :
โทรศัพท (บาน) :
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน :

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

Form Completed

-

Interviewer ID

ลําดับครัวเรือน

ลําดับบุคคล

รหัสไปรษณีย :
โทรศัพท (มือถือ) :
E-mail :

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรอบที่ 4 :
ชื่อหัวหนาครัวเรือน :
ที่อยู :
โทรศัพท (บาน) :
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน :

รหัสไปรษณีย :
โทรศัพท (มือถือ) :
E-mail :
บันทึกการติดตาม

ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา

บันทึกผล

นัดครั้งตอไป
วัน/เดือน/ป

เวลา

1
2
3
4
1.
2.
3.
4.

หาครัวเรือนไมพบ
ครัวเรือนยายออกไป ตามหาไมได
ครัวเรือนยายออกไป ติดตอไมได
ไมปลอดภัย

5.
6.
7.
8.

ขอสรุปสําหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ (ใหวงกลม)
ติดตอไมได - สภาพอากาศ
9. มีปญหาเรื่องภาษา
13. เมา
ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง
10. ไมมีใครสามารถตอบได
14. ปญหาสุขภาพกาย
ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น
11. ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ ...............................................
การปฏิเสธของครัวเรือน
12. การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ
15. ปญหาสุขภาพจิต
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MODULE B

ลําดับ
ที่

1
2
3
4

ชื่อผูใหขอมูล

แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบที่ 3 (Household Recontact Form)
ประเภทของ
ผูใหขอมูลใน
รอบที่ 3

รหัสผลสวน
บุคคลของผูให
ขอมูลในรอบที่ 3*

บันทึกผล

การ
เปลี่ยนแปลงที่
อยูใหม
ใช/ไมใช

สามารถขอสัมภาษณ
ทางโทรศัพท
ใช/ไมใช

LQ :
รหัสพนักงาน
สัมภาษณ

ผูชายที่สูบบุหรี่
ผูหญิงที่สูบบุหรี่
วัยรุน

*รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล
0. ไมไดเปนสวนหนึ่งของครัวเรือน และติดตอไมได หรือตามหาไมพบ
1. ไมสําเร็จ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง)
2. มีปญหาเรื่องภาษา
3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ
4. การปฏิเสธของตัวแทน
5. การปฏิเสธ
6. ไมสําเร็จ ( การเริ่มตน , ผูใหสัมภาษณขอสิ้นสุดการใหขอมูลกอนสิ้นสุดการสัมภาษณ)
7. สําเร็จ
กรอกทีอ่ ยูใหมของผูใหขอมูลไดในกรณีที่ในอีก 1 ปขา งหนาผูใหสัมภาษณคาดวาจะยายที่อยู
ที่อยูใหม เลขที่ .....................................ถนน......................................หมูท ี่ .......................
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................
เบอรโทรศัพท ............................................... เบอรมอื ถือ ....................................................

กรอกชื่อและทีอ่ ยูข องผูที่สามารถติดตอผูใหขอ มูลไดในกรณีอกี 1 ปขางหนา
ผูใหสัมภาษณคาดวาจะยายทีอ่ ยู
ชื่อ-สกุล ............................................................................................................
ความสัมพันธกบั ผูตอบแบบสอบถาม................................................................
ที่อยู เลขที่ ...................... ถนน................................หมูที่ .............................
ตําบล...................... อําเภอ.......................... จังหวัด........................................

ภาคผนวก ค
Form Completed

โครงการติดตามผลกระทบนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 4 (Household Enumeration Form)

MODULE A

ภาค
จังหวัด
ที่อยู ที่สามารถติดตอได :
ชื่อหัวหนาครัวเรือน :
ที่อยู :
โทรศัพท (บาน) :
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน :

อําเภอ

ตําบล

-

Interviewer ID

หมูบาน

ลําดับครัวเรือน

ลําดับบุคคล

รหัสไปรษณีย :
โทรศัพท (มือถือ) :
E-mail :
บันทึกการติดตาม

ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา

บันทึกผล

นัดครั้งตอไป
วัน/เดือน/ป

เวลา

1
2
3
4

1. หาครัวเรือนไมพบ
2. ครัวเรือนยายออกไป ตามหาไมได
3. ครัวเรือนยายออกไป ติดตอไมได
4. ไมปลอดภัย
5. ติดตอไมได - สภาพอากาศ

ขอสรุปสําหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ
6. ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง
11.
7. ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น
12.
8. การปฏิเสธของครัวเรือน
13.
9. มีปญหาเรื่องภาษา
14.
10. ไมมีใครสามารถตอบได
15.

(ใหวงกลม)
ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ ..............
การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ
เมา
ปญหาสุขภาพกาย
ปญหาสุขภาพจิต

ถาครัวเรือนปฏิเสธการใหสมั ภาษณ :
1.จํานวนคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ปข้นึ ไป
2.จํานวนคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ปข้นึ ไป
ที่สูบบุหรี่เปนประจํา

=
=
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แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 4 (Household Enumeration Form)

MODULE B
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสมาชิกในครัวเรือน
เพศ
( กลุมผูใหญอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป) ชาย/หญิง

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
สูบ/ไมสูบ

อายุ
(อายุเต็มป)

ผูตอบแบบสอบถาม
ใช/ไมใช

LQ :
บันทึกผล
KISH GRID
จํานวน
ผูเขาขาย
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ID

ประเภทของผูใหขอมูล

1
2
3
4

ผูชายทีสูบบุหรี
ผูหญิงทีสูบบุหรี
วัยรุน

=
=
=

จํานวนผูช ายที่สูบบุหรีท่ ี่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน
จํานวนผูห ญิงที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน
จํานวนผูช ายที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน
จํานวนผูห ญิงที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน
ชื่อผูเขาขายที่ถูกเลือก

=
=
=
=

รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล *

2
1
2
1
2
4

3
1
2
2
3
5

ตัวเลขตัวสุดทายของอายุ
4 5 6 7
1 1 1 1
1 1 2 2
3 2 3 1
4 2 3 4
1 2 3 4

8
1
1
1
1
5

9
1
1
2
2
1

* รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล
0. ไมไดเปนสวนหนึ่งของครัวเรือน และติดตอไมได หรือตามหาไมพบ
1. ไมสําเร็จ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง)
2. มีปญหาเรื่องภาษา
3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ
4. การปฏิเสธของตัวแทน
5. การปฏิเสธ
6. ไมสําเร็จ ( การเริ่มตน , ผูใหสัมภาษณขอสิ้นสุดการใหขอมูลกอน
สิ้นสุดการสัมภาษณ)
7. สําเร็จ

ชือสมาชิกในครัวเรือน (กลุมเด็กอายุ 13 – 17 ป)

จํานวนเด็กทีอ่ ายุต่ํากวา 5 ปในครัวเรือน
จํานวนเด็กทีอ่ ายุระหวาง 5-12 ปในครัวเรือน
จํานวนเด็กทีอ่ ายุระหวาง 13-17 ปในครัวเรือน

1
1
1
3
1
3

รหัส
พนักงาน
สัมภาษณ

0
1
2
3
3
2
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ
ผูควบคุมงานสนาม
1. นางสาวธัญจิราภา เมืองนก
2. นางสาวปยะวรรณ จันทรหอม
3. นางสาววิภาวดี แตงวงษ
พนักงานสัมภาษณ
1.นางสาวชนาธิป อาจหาญ
2.นายเทอดตระกูล สุขเสนี
3.นางสาวเปรมปรีดา หลีลว น
4.นางสาวพิชญญาภัค แกวเกตุ
5.นายพันธศักดิ์ ชาวดง
6.นางสาวพิมพใจ ชัยศิริ
7.นายภาณุพงศ เจริญวรรณ
8.นายราเชนทร รุงราษี
9.นางสาววรรณา นวนกลอง

10.นางสาววรีพร จันทรเพ็ญ
11.นายวีระยุทธ แซเจีย
12.นางสาวศิริพร รุจิวัตร
13.นางสาวสายรุง ปรากฎรัตน
14.นางสาวสิริกานต ฮั่นพิพฒ
ั น
15.นายสุรเชษฐ เทศใจ
16.นายอดิศักดิ์ (ไมมีนามสกุล)
17.นางสาวอธิศา เลิศทรัพยสุรีย
18.นายอภิสิทธิ์ เตียนขุนทด
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