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Foreword
It gives me great pleasure again to provide a forward for this 6th and likely final
wave of the ITC Thailand youth cohort survey. This is one of the most comprehensive
population-based studies of youth smoking undertaken anywhere in the world. It is
characterised by remarkably high retention rates (until the participants reach the age
of 23 years). This provides an important source of information on progress in reducing
uptake of smoking in Thailand. The report provides lots of useful information and
identifies a number of trends. In this short piece I want to provide some guidance to
readers as to how they should interpret some of these trends. First, it is important o
recognise that this cohort is followed up over the period in which most smoking uptake
occurs, it inevitably finds there is uptake, and as the cohort ages, increased consumption
and increased ease of access to tobacco products. As smokers become older, they
are also increasingly likely to have control over when and where they can smoke in
private settings, as they come under less parental control. Under these circumstances,
the marked increase in reporting smoke-free homes may underestimate the magnitude
of this change. A similar argument can be made about the increase in antismoking
advertising stimulating increased discussion in the home. By contrast, the increased
noticing of warnings may be in part due to the ageing of the cohort and thus it having
more smokers, who are of-course much more exposed to the warnings.
Regardless, the findings show that Thailand still has much work to do to further
reduce the uptake of smoking. More and stronger public education that reinforces
the harms of smoking would seem to be an important part of this, however, it will
require the enactment of all aspects of the FCTC agenda and perhaps more to get
fully on top of the problem. In the interim, I hope more of the information in this
study can be mined to better understand the factors leading to uptake of smoking
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and among those who try, what influences escalation to regular smoking and what
helps these individuals decide not to persist.
Finally, my congratulations to the Thai team led by Dr. Buppha Sirirassamee
and Dr. Tawima Sirirassamee for the high quality data they have collected and for
this informative report.
Ron Borland, Ph.D.
Chief Investigator ITC South East Asia project, and
Nigel Gray Distinguished Fellow in Cancer Prevention
Cancer Council Victoria, Australia
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คํานํา
การดําเนินงานของโครงการสํารวจระยะยาวเพื่อติดตามผลของนโยบายการควบคุม
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย (International Tobacco Control Policy Survey- Southeast
Asia: ITC-SEA (Thailand)) เป็ นโครงการต่อเนื่องทีไ่ ด้ตดิ ตามสอบถามวัยรุ่นทัง้ ทีส่ ูบบุหรี่
และไม่สูบบุหรี่ ตัง้ แต่ปี 2548 (รอบที่ 1) เป็ นต้นมา ภายใต้การนําของรองศาสตราจารย์
ดร. บุปผา ศิรริ ศั มี ซึง่ ได้รว่ มดําเนินการกับ The Cancer Council Victoria ณ ประเทศออสเตรเลีย
และ University of Waterloo ณ ประเทศแคนาดา มีเป้าหมายหลักเพื่อติดตามผลกระทบจาก
นโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย คณะนักวิจยั ได้นําเสนอ
ผลการศึกษาทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปจั จัยเสีย่ งของการสูบบุหรี่ การรับรูเ้ กีย่ วกับ
การรณรงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการสูบบุหรี่ ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ
เชิงวิจยั ซึ่งได้ถูกนํามา ใช้ประโยชน์ ในการรณรงค์ และการกําหนดนโยบาย รวมถึงการ
ประเมินผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐบาลมาโดยตลอด
รายงานนี้นําเสนอผลการสํารวจในรอบที่ 6 (2555) ซึง่ ได้สะท้อนทัง้ ทิศทางทีด่ ขี น้ึ ของ
ผลการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ และทิศทางทีน่ ่ ากังวลของการบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้
นโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล มันใจเป็
่
นอย่างยิง่ ว่าผลการสํารวจนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูว้ างนโยบาย
มาตรการ และการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฎิบตั ิ นักวิจยั และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง
ทุกท่านในสังคม สถาบันฯ ขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะนักวิจยั ของโครงการ ITC-SEA
(Thailand) ทีไ่ ด้สร้างสรรค์งานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามาอย่างต่อเนื่อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ )
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
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กิตติกรรมประกาศ
ความสําเร็จในการสํารวจครัง้ ที่ 6 ของโครงการสํารวจระยะยาวเพื่อติดตามผลของ
นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย (International Tobacco Control Policy
Survey- Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand)) เกิดขึน้ ได้เพราะได้รบั ความอนุ เคราะห์
จากหลายฝ่าย คณะผูว้ จิ ยั ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงในความร่วมือ การสนับสนุ น และ
ความมีน้ําใจจากท่านและหน่วยงานของท่าน ทีม่ สี ว่ นทําให้การสํารวจครัง้ นี้ประสบความสําเร็จ
และมีโอกาสนําเสนอผลการวิเคราะห์สสู่ าธารณชน
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน ทีก่ รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอย่างจริงใจและ
ตัง้ ใจ ทุกๆ รอบการสํารวจ
ขอขอบคุณสํานักงานเขตทุกพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร ทีอ่ นุ ญาตให้พนักงานสัมภาษณ์
เข้าเก็บข้อมูลในพืน้ ที่ เจ้าหน้าทีใ่ นทุกอําเภอ ผูน้ ําชุมชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูป้ ระสานงาน
ในพืน้ ทีท่ งั ้ 9 จังหวัด ทีช่ ่วยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล รวมทัง้
หน่วยราชการทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ าํ รวจ ได้แก่ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
ขอบคุณผูค้ วบคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ์ทุกคน ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็ม
ความสามารถ
ขอบคุณคณะวิจยั จากหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ Professor Ron Borland
จาก Cancer Council Victoria ประเทศออสเตรเลีย Professor Geoffrey T. Fong จาก
University of Waterloo ประเทศแคนาดา และ Professor Michael K. Cummings จาก
Roswell Park Cancer Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
สุดท้ายขอขอบคุณ National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
กรุณาให้ทุนสนับสนุ นในการดําเนินโครงการ ITC-SEA (Thailand) ผ่าน Transdisciplinary
Tobacco Use Research Center (TTURC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Canadian Institute
of Health Research (CIHR) ประเทศแคนาดา ทีก่ รุณาร่วมให้ทุนสนับสนุ นโครงการนี้ดว้ ย
คณะผูว้ ิ จยั
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บทคัดย่อ
โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
(International Tobacco Control Survey-Southeast Asia (Thailand)) ได้ดาํ เนินการสํารวจ
ระดับประเทศในกลุ่มวัยรุน่ รอบที่ 6 มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 965 คน อายุเฉลีย่ 18.5
ปี ร้อยละ 54.0 เป็ นเพศชาย และร้อยละ 58.0 เป็ นนักเรียน
อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ อายุระหว่าง 13-17 ปี ในการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 6
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 11.3 เป็ นร้อยละ 13.5 โดยอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่น
ชายเพิม่ ขึน้ คล้ายคลึงกับการเปลีย่ นแปลงภาพรวม ขณะทีอ่ ตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นหญิง
ค่อนข้างคงตัวทีป่ ระมาณร้อยละ 1.5 วัยรุ่นทัง้ ชายและหญิงทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ มีอตั รา
การสูบบุหรีส่ งู สุดเมือ่ เปรียบเทียบกับวัยรุน่ ในภาคอืน่ ๆ อายุเฉลีย่ ทีว่ ยั รุ่นเริม่ สูบบุหรีห่ มดมวน
ครัง้ แรกคือ 15.5 ปี เป็ นทีน่ ่าห่วงใยทีเ่ กือบสามในสีข่ องวัยรุน่ ทีส่ บู บุหรีเ่ ริม่ มีอาการติดบุหรี่
ปจั จัยทีท่ าํ ให้วยั รุน่ มีความเสีย่ งต่อการสูบบุหรีอ่ ย่างมีนยั สําคัญทางสถิตใิ นการสํารวจ
รอบที่ 6 ได้แก่ เพศชาย การไม่ได้เป็ นนักเรียน การรูส้ กึ ว่าตนเองทําสิง่ ที่ผดิ พลาด การมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการสูบบุหรี่ การมีเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่ และการเคยเห็นฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่ เมื่อเปรียบเทียบปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในแต่ละรอบของการสํารวจ
พบว่า เพศชาย การมีเพื่อนสนิททีส่ บู บุหรี่ และการเคยดื่มเหล้า/เบียร์ เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อ
การสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ทีม่ นี ยั สําคัญทางสถิติ
การสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยทัง้ 6 รอบ
พบว่า นโยบายหลายด้านประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นโยบายบ้านปลอดบุหรี่
ส่งผลให้การห้ามสูบบุหรีท่ ุกพืน้ ทีใ่ นบ้านมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง นโยบายปรับเปลีย่ น
รูปแบบฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ จากข้อความเพียงอย่างเดียวเป็ นรูปภาพพร้อมข้อความ
และเพิม่ พื้นที่เป็ นร้อยละ 55 ทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังของซองบุหรี่ ทําให้วยั รุน่ สังเกตเห็น
คําเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรีบ่ ่อยขึน้ ส่งผลให้คดิ ถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่
เพิม่ มากขึน้ ในทุกรอบการสํารวจ และนโยบายรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีผ่ า่ นทางสือ่ โฆษณา
ต่างๆ นํ าไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวและ
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เพื่อนของวัยรุ่น และทําให้วยั รุ่นบางส่วนไม่อยากสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม กฏหมายควบคุม
การบริโภคยาสูบยังขาดการบังคับใช้ทเ่ี ข้มแข็งในหลายประเด็น ได้แก่ กฏหมายห้ามขายบุหรี่
ให้แก่เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี กฏหมายห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรีแ่ ละกฎหมายห้ามวาง
โชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ยงั คงเห็นการโฆษณาบุหรีต่ ามสือ่ หรือ
สถานทีต่ ่างๆ การวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย และวัยรุ่นอายุต่าํ กว่า 18 ปี มากกว่าครึง่ ไม่เคย
ถูกปฏิเสธการขายบุหรี่ โดยปญั หาการละเมิดกฏหมายดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ

ฌ

Executive Summary
International Tobacco Control Survey-Southeast Asia (Thailand) addresses
effects of tobacco control policies from Wave 1 (2005) to Wave 6 (2012). The study size
of the Wave 6 national survey on adolescents is 965, with the mean age of 18.5 years
old. Males account for 54.0% and 58.0% are enrolled in school. The prevalence rate
of smoking (adolescent 13-17 year) is 13.5%, 25.5% for males and 1.4% for females.
The mean age of first finishing a whole cigarette is 15.5. Among the smoking adolescents,
more than one-fourth smokes more than once a day, while almost one-fourth smokes
more than half a pack daily. About three-fourths of the adolescents reported addicted
to smoking.
Adolescents in our sample possess very good knowledge about health effects
of tobacco, especially adolescents who do not smoke. However, over the 6 waves, the
two health effects of tobacco remain less well-known among adolescents, i.e. miscarriage
among pregnant women and gangrene. Findings also show that smoking adolescents
have more positive attitudes toward smoking than the non-smokers.
The significantly related factors of smoking in Wave 6 include sex, not enrolling in
school, self-perception of conducting things wrong, positive attitude toward smoking,
having close friend(s) smoke, and ever noticing health warning labels on cigarette
pack. Factors consistently related to smoking with statistical significance are sex, having
close friends smoke, and drinking alcohol.
Findings from the 6-wave surveys indicate the continuing success of several
tobacco control policies. These include smoke-free home policy, which results in an
increase of study sample living in smoke-free home over time, i.e. from 27% in Wave 1
to 60% in Wave 6. The improved pictorial health warning labels of which its size has
been expanded to 55% of both sides of the cigarette pack do not lead to adolescents
better noticing them over the six waves. This occurs for both non-smoking and smoking
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adolescents. Anti-tobacco campaigns in all kinds of media initiate discussion about
the harms of smoking among families and friends which in turn prevent young people
from smoking. More specifically, more than half have ever seen the campaigns on
“Smoking is easy to get addicted, better not start” and “Why adults warn children to stay
away from smoking, but they themselves do not quit?”. And the majority of those
adolescents perceive that those two campaigns make them not want to smoke.
On the challenging side, findings show gaps in enforcing law related to tobacco
control. More than half of adolescents aged below 18 years in our sample have never
been refused when buying tobacco. The proportion of them buying cigarette by
themselves is on the rise from Wave 1 to Wave 6. Similarly, the proportion experiencing
cigarette display at point of sale also increases over time. Two-fifths of adolescent
experiences seeing tobacco advertising. It seems that the problem of law enforcement
has not lessened over time.
The findings lead to policy recommendations as follow:
1. Develop tailor-made policies which are context-based and context-sensitive
2. Strengthen law enforcement by imposing tangible penalties
3. Enlarge size of health warning labels. This is happening with the new 85%
warnings
4. Continue campaigns on fostering the negative attitude about smoking for
adolescents
5. Increase campaigns on educating adolescents on knowledge about which
most adolescents have not yet acquired, i.e. smoking can cause miscarriage
and gangrene
6. Increase campaigns to protect non-smoking adolescents by empowering them
to better aware of harms of second-hand smoking and of their rights as
non-smokers
7. Empowering peers’ positive influence

ฎ
We recommend the following future research:
1. Mixed-method research that makes use of both quantitative and qualitative
approaches to understand adolescents’ smoking behavior
2. Research to find effective ways of law enforcement on tobacco control as
well as research to estimate cost of not imposing effective law
enforcement on tobacco control
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การสูบบุหรีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูส้ ูบและผูไ้ ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง สารเคมีท่ี
อยู่ในบุหรีท่ ําให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด ถุงลมโป่ง
พอง เส้นโลหิตแดงแข็งตัวและตีบ หลอดลมอักเสบเรือ้ รัง มะเร็งไต มะเร็งริมฝีปาก และมะเร็ง
หลอดลม แต่ยงั พบพฤติกรรมการสูบบุหรีโ่ ดยทัวไปไม่
่
ว่าจะเป็ นวัยรุ่นและผูใ้ หญ่ องค์การ
อนามัยโลกรายงานว่า มีผเู้ สียชีวติ จากบุหรีเ่ กือบ 6 ล้านคนต่อปี ซึง่ เป็ นผูส้ บู บุหรีเ่ องมากกว่า
5 ล้านคน ในขณะทีก่ ว่า 600,000 คน ต้องเสียชีวติ จากการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง (WHO,
2014)
สถานการณ์การสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในต่างประเทศมีความแตกต่างกัน อาทิ ในปี 2552
พบว่า อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ แคนาดา เท่ากับ 13.0 (Reid & Hammond, 2011) ซึง่ ตํ่า
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นประเทศโปรแลนด์ในปี เดียวกัน ทีม่ อี ตั รา
การสูบบุหรีเ่ ท่ากับร้อยละ 18.4 (Centers for Disease Control and Prevention, 2011)
ในขณะทีอ่ ตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ มาเลเซีย และอินโดนีเซียในปี 2552 มีความแตกต่างกัน
เล็กน้อย กล่าวคือ อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ มาเลเซีย เท่ากับ 22.6 (Global Youth Tobacco
Survey, 2009) ขณะทีอ่ ตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นอินโดนีเซียเท่ากับ 20.3 (Global Youth
Tobacco Survey, 2011)
สําหรับวัยรุ่นไทย สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่น อายุ
ระหว่าง 11-19 ปี เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 5.1 ในปี 2550 เป็ นร้อยละ 6.3 ในปี 2554 โดยอัตรา
การสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ชายสูงกว่าอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นหญิง 40 เท่า กล่าวคือ อัตราการ
สูบบุหรีใ่ นปี 2554 ของวัยรุ่นชายเท่ากับร้อยละ 12.2 ขณะทีอ่ ตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ หญิง
เท่ากับร้อยละ 0.3 (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2550 และ 2554)
มีความพยายามจากทุกภาคส่วนในการลดจํานวนผูส้ บู บุหรี่ ป้องกันผูส้ บู บุหรีห่ น้าใหม่
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และความพยายามในการดูแลปกป้องผูไ้ ม่สบู บุหรีม่ ใิ ห้ได้รบั ควันบุหรืม่ อื สอง
ความพยายามดังกล่าวเห็นได้จากการลงนามในกรอบอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

2
ควบคุมยาสูบ (FCTC) พ.ศ. 2546 ทีก่ าํ หนดให้ประเทศสมาชิกดําเนินการด้วยมาตรการต่างๆ
เพื่อการลดอุปสงค์ในการบริโภคยาสูบ และอุปทานในการผลิตและจําหน่ ายยาสูบ การกํากับ
สารประกอบในผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการช่วยให้
ผูเ้ สพติดเลิกใช้ยาสูบ (สุนิดา ปรีชาวงษ์ และเนาวรัตน์ เจริญค้า 2553 ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฏ์
และคณะ 2555)

1.2 การดําเนินงานเพื่อการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
บุหรีเ่ ป็ นสิง่ เสพติดทีถ่ ูกกฎหมายทีม่ ผี บู้ ริโภคกันอย่างแพร่หลาย และยังมีแนวโน้ม
ว่าจะมีผูส้ บู บุหรีเ่ พิม่ มากขึน้ จึงจําเป็ นต้องมีมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ใน
ปจั จุบนั ประเทศไทยได้มกี ฎหมายและแนวทางต่างๆ ทีใ่ ช้เพือ่ ควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังนี้
ก. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เพือ่ ควบคุมการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบด้วยมาตรการทางภาษีเป็ นหลัก (กระทรวงการคลัง 2552)
 การกําหนดให้ผ้ขู ายต้องได้รบั อนุญาตจากกรมสรรพสามิต โดยจําแนกตาม
ปริมาณยาเส้นทีส่ ามารถถือครองได้
 กําหนดให้ ขายบุหรี่/ยาเส้นทัง้ ซอง ห้ามแบ่งขาย นอกจากยาเส้นทีท่ ําจากใบ
ยาพันธุย์ าสูบพืน้ เมือง
 กําหนดสถานที่ห้ามขายบุหรี่ โดยสถานทีท่ ส่ี ามารถจําหน่ายบุหรีจ่ ะต้องไม่
อยูใ่ นสถานศึกษาและศาสนสถาน
 มาตรการทางภาษี ปรับเพดานภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ 80 เป็ นร้อยละ 90
ของราคา ณ โรงงาน และเพิม่ ภาษีเป็ นร้อยละ 85 ของราคา ณ โรงงาน
ข. พระราชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เป็ นกฏหมายทีบ่ ญ
ั ญัติ
เรือ่ งการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศไทย และได้ปรับปรุง/เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้
สามารถใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ดขี น้ึ ประเด็นสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการสํารวจ
ครัง้ นี้ ได้แก่
 กําหนดให้ด้านหน้ าและด้านหลังของซองบุหรี่ต้องแสดงภาพคําเตือนด้าน
สุขภาพ ทีป่ จั จุบนั พัฒนาเป็ นรูปภาพพร้อมข้อความประกอบ 10 แบบ ดังนี้
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“สูบแล้วถุงลมพองตาย” “ควันบุหรีท่ าํ ให้เป็ นมะเร็ง 10 ชนิด” “สูบแล้วเป็ นมะเร็ง
ปอดตาย” “ควันบุหรีฆ่ า่ คนใกล้ชดิ ” “สูบแล้วเป็ นมะเร็งกล่องเสียง” “สูบแล้วเป็ น
มะเร็งช่องปาก” “สูบแล้วหัวใจวายตาย” “สูบแล้วปากเหม็นบุหรี”่ “สูบแล้วเท้าเน่า”
และ “สูบแล้วเส้นเลือดสมองตีบตาย” (สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ 2552)
 กําหนดให้ด้านข้างทัง้ สองข้างของซองบุหรี่ต้องแสดงข้อความเกี่ยวกับ
สารพิษหรือสารก่อมะเร็ง มี 10 แบบ คละกันไป ดังนี้ “ควันบุหรีม่ สี ารพิษ
ไฮโดรเจนไซยาไนด์” “ควันบุหรีม่ สี ารพิษคาร์บอนมอนอกไซด์” “ควันบุหรีม่ สี าร
พิษมากกว่า 250 ชนิด” “ควันบุหรีเ่ ป็ นสารพิษสําคัญทีส่ ุดในบ้าน” “ควันบุหรีม่ ี
สารก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์” “ควันบุหรีม่ สี ารก่อมะเร็งเบนโซไพรีน” “ควันบุหรีม่ ี
สารก่อมะเร็งไนโตรซามีน” “ควันบุหรีเ่ ป็ นสารก่อมะเร็งทีส่ ําคัญทีส่ ุดของมนุ ษย์”
“ควันบุหรีม่ สี ารกัมมันตรังสีโพโลเนียม 210” และ“ควันบุหรีม่ สี ารเสพติดนิโคติน”
(สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 2555)
 การห้ามโฆษณาส่งเสริ มการขายบุหรี่ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ห้ามขายสินค้าอื่นแล้วแถมบุหรีใ่ ห้ หรือขายบุหรีแ่ ล้วแถมสินค้าอื่น รวมทัง้
การห้ามจัดแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
ค. พระราชบัญญัติค้มุ ครองสุขภาพของผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เป็ นกฏหมาย
ที่มขี อ้ บัญญัตเิ รื่องการคุม้ ครองสิทธิของผู
ไ้ ม่สูบบุหรี่ โดยสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
์
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และยาสูบ (2553) กําหนดรูปแบบการควบคุมออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
 ห้ามสูบบุหรี่ทงั ้ ในและนอกอาคาร ได้แก่ สถานศึกษาทีต่ ่ํากว่าอุดมศึกษา
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ ศาสนสถาน สนามกีฬา ธนาคารและ
สถาบันการเงิน สถานทีส่ าธารณะทัวไป
่ ทัง้ ร้านค้า สถานบันเทิง สถานทีอ่ อก
กําลังกาย ห้างสรรพสินค้า และบริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดินทัง้ หมด
ภายในอาคารโรงแรม ห้องเช่า หอพัก คอนโดมิเนียม เป็ นต้น
 ห้ามสูบบุหรี่เฉพาะในอาคาร แต่สามารถจัดพืน้ ทีส่ บู ไว้นอกอาคารได้ ได้แก่
ั ๊ ้ า มัน และป มแก๊
ั ๊ ส มหาวิท ยาลัย และ
สถานที่ร าชการและรัฐ วิส าหกิจ ป มนํ
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สถาบันการศึกษาตัง้ แต่ระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ สถานทีท่ ํางานเอกชน สถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารทางบกทุกประเภท และสถานีรถไฟ
 สถานที่ ที่ อ นุ ญ าตให้ สูบ ในอาคารได้ แต่ ต้อ งจัด พื้น ที่ไ ว้เ ป็ น การเฉพาะ
ปจั จุบนั มีเพียงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมเิ ท่านัน้
ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 เป็ นกฎหมายทีห่ า้ มร้า นค้าทุกประเภท
จําหน่ าย แลกเปลีย่ นขายบุหรี่ ให้แก่เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
จ. มาตรการอื่นๆ เพื่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
 การควบคุมการใช้สื่อโทรทัศน์ ในการโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี่ โดย
ได้ออกพระราชบัญญัตภิ าพยนตร์และวีดทิ ศั น์ พ.ศ. 2551 ให้มคี ณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์และกําหนดว่า ภาพยนตร์ดงั กล่าวจัดอยู่
ในภาพยนตร์ประเภทใด เช่น “กลุ่มภาพยนตร์ในระดับทุกวัย” จะไม่สามารถ
ปรากฏภาพซองบุหรีห่ รือภาพคนสูบบุหรีไ่ ด้เลย
 การรณรงค์ต่อต้านการบริโภคยาสูบ โดยมีมลู นิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
และสํานักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็ นแกนนํ าในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
(ประกิต วาทีสาธกกิจ 2556)
 การจัดตัง้ ศูนย์ช่วยเลิ กบุหรี่ “Quitline 1600” ช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งการเลิกสูบบุหรี่
โดยการประเมินสภาพครอบครัว กระบวนการคิด และพฤติกรรมของผูส้ บู บุหรี่
เพื่อให้คาํ แนะนํ าวิธกี ารในการเลิกสูบบุหรี่ และติดตามต่อเนื่องเพื่อให้คนไทย
เลิกสูบบุหรีไ่ ด้

1.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
ประเทศไทยได้ม ีก ฎหมายและแนวทางต่ า งๆ ที่ใ ช้เ พื่อ ควบคุ ม การบริโ ภคบุ ห รี่
อย่างไรก็ตาม กลับพบกลุ่มเยาวชนไทยทีม่ อี ายุระหว่าง 11-24 ปี สูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 1.5
ล้านคนในปี 2549 เป็ น 1.6 ล้านคนในปี 2550 (ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุม
ยาสูบ 2550)
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อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน่
สถานการณ์และแนวโน้มการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ในประเทศต่างๆ ไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจน
กล่าวคือ ในบางภูมภิ าคการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง ในขณะทีบ่ างภูมภิ าคมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ เช่น การสํารวจการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ อเมริกา พบว่า อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ อายุ
ระหว่าง 12-17 ปี เมื่อปี 2553 เท่ากับร้อยละ 8.3 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2551 (ร้อยละ 9.1)
(National Survey on Drug Use Health, 2012) เช่นเดียวกับประเทศแคนาดา อัตราการสูบ
บุหรีข่ องวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 28.0 ในปี 2542 เป็ นร้อยละ 12.0 ในปี 2554
(Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, 2011)
ขณะที่ Hublet และคณะ (2006) พบว่ า อัตราการสูบบุ ห รี่ของวัยรุ่นในโปแลนด์ม ี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยทีว่ ยั รุ่นชายมีอตั ราการสูบบุหรีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 12.7 ในปี 2533
เป็ นร้อยละ 18.0 ในปี 2545 เช่นเดียวกับวัยรุ่นหญิงทีม่ อี ตั ราการสูบบุหรีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ
4.3 ในปี 2533 เป็ นร้อยละ 8.9 ในปี 2545
ประเทศในแถบเอเซีย มีอตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ทีแ่ ตกต่างกัน Charles และคณะ
(2008) ได้รวบรวมผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ พบว่า วัยรุ่นบังกลาเทศมี
อัตราการสูบบุหรีต่าํ ทีส่ ดุ (ร้อยละ 1.8) ขณะทีป่ ระเทศติมอร์เลสเตมีอตั ราการสูบบุหรีส่ งู ทีส่ ุด
(ร้อยละ 32.4) นอกจากนี้ยงั พบว่า ประเทศภูฏาน อินโดนีเซีย และเมียนม่าร์ มีอตั ราการสูบ
บุหรีข่ องวัยรุน่ ทีใ่ กล้เคียงกัน (ร้อยละ 12.1 ร้อยละ 11.8 และร้อยละ 10.2 ตามลําดับ)
สําหรับในประเทศไทย การสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี 2554 พบว่า
อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ไทยทีม่ อี ายุระหว่าง 15-19 ปี เท่ากับร้อยละ 10.8 โดยอัตราการ
สูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ชายเท่ากับร้อยละ 20.3 และวัยรุน่ หญิงเท่ากับร้อยละ 0.4 (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ 2554) ขณะทีท่ วิมา ศิรริ ศั มี และคณะ (2556) ภายใต้การสํารวจของโครงการ
ติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตัง้ แต่ปี 2548 ถึงปี 2554 ในกลุม่
วัยรุน่ ไทย อายุระหว่าง 13-25 ปี พบว่า อัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และในปี 2554 วัยรุน่ ชายมีอตั ราการสูบบุหรีส่ งู กว่าวัยรุน่ หญิง 10 เท่า
(ร้อยละ 22.4 และร้อยละ 2.3 ตามลําดับ)
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อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครัง้ แรก
บุปผา ศิรริ ศั มี และคณะ (2549) ทําการสํารวจในวัยรุน่ อายุ 13-17 ปี ในปี 2548 พบว่า
อายุน้อยที่สุดที่สูบบุหรีห่ มดมวน คือ 9 ปี และอายุเฉลี่ยทีส่ ูบบุหรีห่ มดมวนครัง้ แรกเท่ากับ
13.8 ปี ในปี เดียวกันนี้ ขณะทีก่ ารสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2554) พบว่า วัยรุ่น
อายุระหว่าง 15-24 ปี เริม่ สูบบุหรีค่ รัง้ แรกเมือ่ อายุเฉลีย่ 16.2 ปี
จากการสํารวจของ Global Youth Tobacco Survey (GYTS) ในปี 2552 พบว่า
วัยรุน่ ทีเ่ ป็ นนักเรียนร้อยละ 18.9 เคยสูบบุหรีค่ รัง้ แรกเมื่ออายุต่ํากว่า 10 ปี และมีนักเรียนที่
เคยสูบบุหรี่ครังแรกเมื
้
อ่ อายุตาํ่ สุด 7 ปี (กระทรวงสาธารณสุข 2554)
การศึกษาของ Ganley และ Dianne (2013) ศึกษาเกีย่ วกับการสูบบุหรีใ่ นคนอเมริกา
อายุระหว่าง 13-30 ปี พบว่า อายุเฉลีย่ ทีท่ ดลองสูบบุหรีม่ วนแรก เท่ากับ 15.9 ปี และอายุ
น้อยทีส่ ุดทีเ่ ริม่ สูบบุหรีค่ อื 8 ปี

จํานวนบุหรี่ที่สบู ต่อวัน
การสูบบุหรีห่ นึ่งมวนจะได้รบั นิโคตินประมาณ 0.5-1.2 มิลลิกรัม หรือร้อยละ 0.6-3.0
ของนํ้าหนักบุหรี่ (สํานักงานอาหารและยา 2555) ซึ่งมีฤทธิ ์เสพติดรุนแรงเท่ากับเฮโรอีน
เมื่อนิโคตินเข้าสูร่ ่างกายจะไปถึงสมองอย่างรวดเร็ว และมีผลโดยตรงต่อระบบประสาท คือ
จะช่วยลดความเครียดได้ชวขณะ
ั่
ผูท้ ส่ี ูบบุหรีต่ อ้ งกลับมาสูบบุหรีอ่ กี เพื่อให้มสี ารนิโคตินอยู่
ในสมองตลอดเวลา (ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติ 2557)
การศึกษาของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ในผูส้ บู
บุหรีอ่ ายุ 18 ปีขน้ึ ไป พบว่า ผูส้ บู บุหรี่ สูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 10.4 มวนต่อวัน โดยผูส้ บู บุหรีม่ ากกว่า
ร้อยละ 56 สูบ บุห รีต่ งั ้ แต่ 10 มวนขึน้ ไป/วัน และมีถ งึ ร้อ ยละ 4.3 ทีส่ ูบ บุหรีม่ ากกว่า 20
มวนต่อวัน (อารี จําปากลาย และคณะ 2556) ขณะทีส่ ํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2555) ที่
พบว่า ผูส้ บู บุหรีส่ บู บุหรีเ่ ฉลีย่ 10.8 มวนต่อวัน
สําหรับในกลุม่ วัยรุน่ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2555) พบว่า จํานวนบุหรีเ่ ฉลีย่ ทีว่ ยั รุ่น
สูบต่อวันเพิม่ ขึน้ จาก 8.5 มวนต่อวัน ในปี 2550 เป็ น 9.1 มวนต่อวัน ในปี 2554 ขณะทีท่ วิมา
ศิรริ ศั มี และคณะ (2556) ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นทีส่ บู บุหรี่ อายุระหว่าง 13-17 ปี พบว่า วัยรุ่น
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ร้อยละ 68.6 สูบบุหรี่ 2-10 มวนต่อวัน และร้อยละ 6.8 สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน
เมื่อนํ ามาเทียบเคียงกับการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนอายุระหว่าง 15-17 ปี
ในประเทศมาเลเซียของ Lim และคณะ (2010) พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 45 สูบบุหรี่
เพียง 1-2 มวนต่อวัน และร้อยละ 6 ทีส่ บู บุหรีม่ ากกว่า 20 มวนต่อวัน
ปริม าณบุ ห รี่ท่ีสูบ ต่ อ วัน ในต่ า งประเทศ มีค วามแตกต่ า งกัน กล่ า วคือ วัย รุ่ น ใน
ประเทศแคนาดาสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 11 มวนต่อวัน (Health Canada, 2012) ขณะทีใ่ นประเทศ
สหรัฐอเมริกามีวยั รุน่ ทีส่ บู บุหรีเ่ พียงร้อยละ 7.8 ทีส่ บู บุหรีม่ ากกว่า 10 มวนต่อวัน (Eaton et.
al., 2012) Seter และคณะ (2007) ได้สาํ รวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนในประเทศ
แซมเบีย พบว่า ร้อยละ 66.4 ของนักเรียนทีส่ บู บุหรี่ สูบบุหรีไ่ ม่เกิน 1 มวนต่อวัน มีรอ้ ยละ
16.1 ทีร่ ายงานว่าตนเองสูบบุหรีอ่ ยู่ระหว่าง 2-5 มวนต่อวัน และมีนักเรียน ร้อยละ 17.5 ที่
สูบบุหรีม่ ากกว่า 6 มวนต่อวัน ขณะที่ Kink และคณะ (2007) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมเสีย่ งของ
นักเรียนในประเทศโบลิเวีย พบว่า มีนกั เรียนร้อยละ 69.0 ของนักเรียนทีส่ บู บุหรีร่ ายงานว่า
สูบบุหรีไ่ ม่เกิน 1 มวนต่อวัน และไม่ถงึ หนึ่งในสาม (ร้อยละ 31.0) สูบบุหรีต่ งั ้ แต่ 2 มวนขึน้ ไป

1.4 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ของวัยรุ่น
แม้จะเป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ การสูบบุหรีม่ ผี ลร้ายแรงต่อสุขภาพของผูส้ บู และบุคคลรอบ
ข้าง แต่ยงั พบว่าอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
พิษภัยของบุหรี่ และการสร้างทัศนคติเชิงลบเกีย่ วกับบุหรีใ่ ห้แก่วยั รุ่น อาจช่วยป้องกันไม่ให้
วัยรุน่ ลองสูบบุหรีต่ งั ้ แต่เริม่ ต้น

ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ต่อสุขภาพ
การสูบบุหรี่ และการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ มากมาย
ในหลายประเทศได้พยายามให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคทีม่ สี าเหตุมาจากการได้รบั สารพิษในบุหรี่
โดยการให้ความรูผ้ า่ นระบบการศึกษา เช่น ในประเทศตุรกี Turgay และคณะ (2005) ได้สาํ รวจ
ความพร้อมของครูระดับมัธยมศึกษา ในประเด็นความรูเ้ กีย่ วกับโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ พบว่า
ครูมคี วามรูเ้ กีย่ วกับโรคทีเ่ กิดจากบุหรีค่ ่อนข้างดี คือประมาณร้อยละ 90 รูว้ า่ บุหรีเ่ ป็ นสาเหตุ
ของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด และโรคสุขภาพช่องปาก อย่างไรก็ตาม มีครูรอ้ ยละ 71
ทีร่ ูว้ ่าบุหรีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคมะเร็งทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูบบุหรี่ และเพียงร้อยละ 44 ทีร่ ูว้ ่า
การสูบบุหรีเ่ พิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรคกับระบบสืบพันธุ์
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สําหรับประเทศไทยมีโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีท่ ม่ี ุ่งให้ความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยของ
บุหรีแ่ ก่นกั เรียน โดยผ่านครูผสู้ อนในโรงเรียน (เครือข่ายครูนกั เรียนเพือ่ การไม่สบู บุหรี่ 2555)
นอกจากนี้ ยังได้กาํ หนดให้มภี าพคําเตือนด้านสุขภาพและบอกชือ่ สารพิษในบุหรีบ่ นซองบุหรี่
เพือ่ ให้ผสู้ บู บุหรีไ่ ด้ตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่
การศึกษาของ ทวิมา ศิรริ ศั มี และคณะ (2556) พบว่า วัยรุน่ มีความรูเ้ รือ่ งพิษภัยของ
บุหรีใ่ นระดับดีมาก โดยวัยรุ่นมากกว่าร้อยละ 94 รูว้ ่าบุหรีเ่ ป็ นสาเหตุของกลิน่ ปาก โรคมะเร็ง
ปอดในผูไ้ ม่สูบบุหรีแ่ ต่ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง แก่เร็วกว่าอายุ และโรคหลอดเลือดในสมอง
อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นไม่ถงึ ครึง่ ทีท่ ราบว่าบุหรี่เป็ นสาเหตุที่ทําให้หญิ งที่ ตงั ้ ครรภ์แท้ งลูก
และหนึ่ งในสามของวัยรุ่นที่ ไม่ทราบว่าบุหรี่เป็ นสาเหตุของโรคเนื้ อตายและเน่ าที่ เกิ ด
บริเวณส่วนปลายของอวัยวะ (Gangrene) ขณะทีก่ ารศึกษาของ ประภาพร นันทการัตน์
(2552) พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.2) ทราบว่า “ควันบุหรีม่ ผี ลต่อสุขภาพของผูไ้ ม่สูบ
บุหรีไ่ ด้เช่นเดียวกับผูท้ ส่ี ูบบุหรี”่ อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นประมาณหนึ่งในสีเ่ ข้าใจผิดว่า “บุหรีท่ ม่ี ี
ก้นกรองจะช่วยดูดสารพิษไว้ได้มาก”

ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่
ทัศนคติเกีย่ วกับบุหรี่ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ทัศนคติในเชิงลบ
เปรียบเสมือนปราการป้องกันวัยรุ่นให้อยู่ห่างไกลจากบุหรี่ ประภาพร นันทการัตน์ (2552)
ได้ศกึ ษาทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ร้อยละ 76.0 มีทศั นคติวา่ “ผูใ้ หญ่สบู
บุหรีไ่ ด้ เด็กสูบบุหรีไ่ ม่ได้” และร้อยละ 89.3 มีทศั นคติดา้ นลบต่อการสูบบุหรี่ เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับการศึกษาของ นนทรี สัจจาธรรม (2556) ศึกษาทัศนคติเกีย่ วกับบุหรีใ่ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติดา้ นลบต่อการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ โดย
มองว่า บุหรีเ่ ป็ นสิง่ เสพติดทีท่ ําลายสุขภาพ การสูบบุหรีเ่ ป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่น่าเลียนแบบ
ทําให้สน้ิ เปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทีม่ สี าเหตุจากการสูบบุหรีโ่ ดยไม่จําเป็ น อีกทัง้ ยัง
เห็นว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมสําหรับผูห้ ญิง
ทวิมา ศิรริ ศั มี และคณะ (2556) พบว่า วัยรุน่ เกือบร้อยละ 90 เห็นว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่ด/ี ไม่ดมี าก โดยครึง่ หนึ่งของกลุ่มตัวอย่างระบุวา่ การสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ทีน่ ่ ารังเกียจ และ
มากกว่าหนึ่งในสามบอกว่าสังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ ขณะทีศ่ นู ย์เครือข่ายวิชาการเพื่อ
สังเกตการณ์ และวิจยั ความสุขชุมชน (2553) สํารวจพฤติกรรมและทัศนคติวยั รุ่นหญิงอายุ
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15-25 ปี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า วัยรุ่นหญิงทัง้ ทีส่ ูบบุหรีแ่ ละไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 82.7
เห็นว่าการสูบบุหรีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวผูส้ บู เอง เพราะทําให้เกิดโรค เสียภาพลักษณ์
และร้อยละ 78.0 เห็นว่าการสูบบุหรี่เกิดผลกระทบต่อผู้อ่นื เพราะทําให้คนรอบข้างได้รบั
สารพิษ ก่อ ให้เ กิด ความรํา คาญ ส่ว นวัย รุ่น หญิง ที่สูบ บุ ห รี่ร้อ ยละ 43.9 มีค วามเห็น ว่า
สังคมไทยส่วนใหญ่ “ค่อนข้างตําหนิ/ตําหนิมาก” ต่อการสูบบุหรีข่ องผูห้ ญิง

1.5 โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริ โภคยาสูบ (International
Tobacco Control Policy Survey: ITC) เป็ นโครงการสํารวจเพือ่ ติดตามผลการดําเนินงาน
ด้านการต่อต้านการบริโภคยาสูบ ภายใต้กรอบอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (The WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) ซึง่ ปจั จุบนั มี
การสํารวจใน 22 ประเทศทัวโลก
่
ครอบคลุมร้อยละ 50 ของประชากรโลก และร้อยละ 60
ของผูส้ บู บุหรีท่ วโลก
ั ่ โดยประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
อังกฤษ ไอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรังเศส
่
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เม็กซิโก อุรกุ วัย บังคลาเทศ
จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไทย บราซิล อินเดีย ซูดาน สาธารณรัฐมอริเชียส เคนย่า และแซมเบีย
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
(International Tobacco Control Policy Survey-Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand))
เป็ นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการ ITC ซึง่ ศึกษาผลกระทบในระยะยาว (Longitudinal Study)
เพือ่ ติดตามความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อ
สุขภาพ ความเชื่อและทัศนคติเกีย่ วกับบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมทัง้ ผลกระทบของ
นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทีน่ ํ ามาใช้ในช่วงระยะเวลาทีท่ ําการสํารวจ พืน้ ที่
ทําการสํารวจครอบคลุม กรุงเทพฯ และ 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยสุม่ 2 จังหวัดในแต่ละภาค ในแต่ละจังหวัด
ครอบคลุมทัง้ เขตเมือง และเขตชนบท มีการสํารวจมาแล้ว 6 รอบ ประเด็นที่ดําเนินการ
สํารวจในแต่ละรอบ มีดงั นี้
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การสํารวจรอบที่ 1 (2548) เป็ นการสํารวจอัตราความชุกของการสูบบุหรี่ พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อบริษทั ผลิตยาสูบ ความรูเ้ รือ่ งผลกระทบ
ของบุหรีต่ ่อสุขภาพ การโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี่ การรับรูก้ ารรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
ความรูเ้ รื่องผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ การรับรูเ้ กีย่ วกับการรณรงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
การสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่
การสํารวจรอบที่ 2 (2549) มุ่งเน้นในการติดตามประเด็นที่น่าสนใจเพิม่ เติม คือ
ผลกระทบจากนโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลงในระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 คือ การใช้
ฉลากคําเตือนรูปแบบใหม่ ทีเ่ ป็ นชนิดรูปภาพประกอบข้อความทดแทนแบบเดิมทีเ่ ป็ นชนิด
ข้อความเพียงอย่างเดียว การห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย และการจํากัดพืน้ ทีส่ บู บุหรี่
การสํารวจรอบที่ 3 (2551) ได้มกี ารสํารวจเพิม่ เติมในประเด็นความคิดเห็นต่อการ
บังคับใช้กฎหมายห้ามการสูบบุหรีใ่ นผับบาร์ เนื่องจากภายหลังการสํารวจรอบที่ 2 รัฐบาล
ได้มกี ารออกกฎหมายนี้เพิม่ เติม
การสํารวจรอบที่ 4 (2552) ได้มกี ารสํารวจเพิม่ เติมในประเด็นผลของการรณรงค์ท่ี
เกีย่ วกับการลดควันบุหรีม่ อื สอง โดยมีขอ้ ความในการรณรงค์วา่ “หยุดทําร้ายผูอ้ ่นื หยุดสูบบุหรี่
ในทีส่ าธารณะ”
การสํารวจรอบที่ 5 (2554) ได้มกี ารสํารวจเพิม่ เติมในประเด็น เหตุผลทีท่ าํ ให้สบู บุหรี่
ครัง้ แรก ผลของการรณรงค์ “พ่อและแม่จะเสียใจหากลูกสูบบุหรี”่ ผลกระทบจากการปรับเปลีย่ น
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรีจ่ าก 9 ภาพ เป็ น 10 ภาพ และความคิดเห็นต่อนโยบายบ้าน/โรงเรียน
ปลอดบุหรี่
การสํารวจรอบที่ 6 (2555) ได้มกี ารสํารวจเพิม่ เติมในประเด็น ผลของการรณค์ส่อื
ชุด Smoking Kid “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิกสูบ” และ “บุหรี่
ติดง่าย เลิกยาก อย่าเริม่ เลยดีกว่า”
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ภาพ 1.5.1 สือ่ รณรงค์
ชุด Smoking kid

ภาพ 1.5.2 สือ่ รณรงค์
ชุด “บุหรีติ่ ดง่าย เลิกยาก อย่าเริม่ เลยดีกว่า”

1.6 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ ติดตามผลกระทบของนโยบาย และมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่
ดําเนินการในประเทศไทย ในช่วงปี 2548 - 2557

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพือ่ ติดตามอัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ไทย
2. เพือ่ เปรียบเทียบความรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับอันตรายของการสูบบุหรีร่ ะหว่างวัยรุน่

ทีส่ บู บุหรีแ่ ละวัยรุน่ ทีไ่ ม่สบู บุหรี่
3. เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งของการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ไทย
4. เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบต่อวัยรุ่นไทย โดย
เปรียบเทียบผลการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และ
รอบที่ 6

ส่วนที่ 2
ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
(International Tobacco Control Policy Survey - Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand))
เป็ นการสํารวจติดตามผลระยะยาว (Longitudinal Study) เพือ่ ประเมินผลของนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบทีถ่ ูกนํามาบังคับใช้ในประเทศไทย การสํารวจครัง้ นี้เป็ นการสํารวจรอบที่ 6
เพือ่ ติดตามอัตราความชุก พฤติกรรม ความรู้ ความคิดเห็น การรับรู้ เกีย่ วกับการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นไทย และเปรียบเทียบผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากนโยบายควบคุมการบริโภค
ยาสูบระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2548) รอบที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน
2549) รอบที่ 3 (มกราคม-มีนาคม 2551) รอบที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน 2552) รอบที่ 5
(กุมภาพันธ์-เมษายน 2554) และรอบที่ 6 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การศึกษารอบที่ 1 เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นตัวแทนของวัยรุ่นไทยในระดับประเทศ ทัง้ ทีส่ ูบ
บุหรีแ่ ละไม่สบู บุหรี่ อายุระหว่าง 13-17 ปี ทัง้ ทีอ่ ยู่ในกรุงเทพฯ เขตเมือง และเขตชนบท และ
เมื่อทําการสํารวจติดตามในรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 อายุของ
กลุ่มตัวอย่างเดิมได้เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 1 ปี ในทุกรอบของการสํารวจ ดังนัน้ อายุของกลุ่ม
ตัวอย่างในการสํารวจรอบที่ 6 จึงอยูร่ ะหว่าง 13-25 ปี
รายงานในส่วนที่ 2 นี้ อธิบายถึงนิยามศัพท์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การอบรมพนักงานสัมภาษณ์ การควบคุม
คุณภาพข้อมูล และข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั

2.1 นิยามศัพท์
บุหรี่ หมายถึง บุหรีท่ ผ่ี ลิตจากโรงงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือบุหรีท่ ่ี
ไม่ได้ผลิตจากโรงงาน ได้แก่ บุหรีห่ รือยาเส้นทีม่ วนเองโดยใช้วสั ดุหาง่ายในท้องถิน่ อาจเป็ น
กระดาษ ใบตอง ใบจาก เป็ นต้น
วัยรุ่นที่สบู บุหรี่ หมายถึง วัยรุ่นทีต่ อบว่า สูบบุหรีอ่ ย่างน้อยหนึ่งวันในช่วง 1 เดือน
ทีผ่ า่ นมา จนถึงวันทีท่ าํ การสํารวจ
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ครัวเรือน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นบ้านเท่านัน้ สําหรับบุคคลที่
อาศัยอยูใ่ นสถานทีอ่ น่ื ๆ เช่น วัด สถานสงเคราะห์ บ้านเด็กกําพร้า และเรือนจํา ไม่รวมอยู่
ในการศึกษานี้
เขตเมือง หมายถึง พืน้ ทีท่ ก่ี ระทรวงมหาดไทยกําหนดให้เป็ นเขตเทศบาล นอกเหนือ
จากนัน้ จัดเป็ นเขตชนบท ยกเว้นกรุงเทพฯ

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ประชากร
ประชากรทีอ่ ยูใ่ นกรอบของการศึกษาในการสํารวจรอบที่ 1 คือ บุคคลทีม่ อี ายุระหว่าง
13-17 ปี ทัง้ ชายและหญิงในช่วงเวลาทีท่ าํ การสํารวจ และอาศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีต่ กเป็ นตัวอย่าง
ของการสํารวจในรอบที่ 1 โดยในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6
ทําการสํารวจติดตามประชากรกลุ่มเดิม และสุม่ ตัวอย่างเพิม่ เพื่อทดแทนตัวอย่างทีต่ ดิ ตาม
ไม่ได้ในแต่ละรอบทีผ่ า่ นมา

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
การสํารวจรอบที่ 1 สุม่ ตัวอย่างจํานวน 1,000 คน อายุระหว่าง 13-17 ปี ทัง้ ชายและ
หญิง อาศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีต่ กเป็ นตัวอย่างของการศึกษา ทัง้ ทีส่ บู บุหรีแ่ ละไม่สบู บุหรี่ โดย
ในแต่ละครัวเรือนสุม่ วัยรุน่ เพียงหนึ่งคนเท่านัน้ ในการสุม่ ตัวอย่างได้ออกแบบให้เป็ นตัวแทน
ในระดับภาค และตัวแทนเขตเมือง/เขตชนบทด้วย โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(Stratified multi-stage sampling) เริม่ จากการแบ่งเป็ นกรุงเทพฯ และ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในแต่ละภาค สุม่ 2 จังหวัด รวมทัง้ หมด 9
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ แพร่ นครปฐม สมุทรสาคร นครราชสีมา หนองคาย สงขลา
และนครศรีธรรมราช โดยสุม่ ตัวอย่างจากทัง้ เขตเมืองและเขตชนบท
ในแต่ละจังหวัดทีส่ มุ่ ได้ (ยกเว้นกรุงเทพฯ ซึง่ จะอธิบายแยกต่างหาก) สุม่ 2 อําเภอที่
อยูใ่ นเขตชนบท และ 1 อําเภอทีอ่ ยูใ่ นเขตเมือง สําหรับอําเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ สุม่ 2 ตําบล ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุม่ 4 ตําบล จาก 1 อําเภอ
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สําหรับอําเภอทีอ่ ยูใ่ นเขตเมืองสุม่ 2 ตําบล จาก 1 อําเภอ โดยใช้ขนาดของประชากรในพืน้ ที่
เป็ นเกณฑ์ (Probability Proportional to Size: PPS)
ในการสุ่มขัน้ ตอนสุดท้าย คือ การสุ่มหมู่บ้านในพื้นทีเ่ ขตชนบท และสุ่มหมู่บ้าน/
เขตแจงนับ (Census block) ในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง จํานวนหมูบ่ า้ นหรือเขตแจงนับทีส่ มุ่ ขึน้ อยูก่ บั
จํานวนประชากรในแต่ละตําบล รวมทัง้ หมด 125 หมูบ่ า้ น/เขตแจงนับ แยกตามเขตเมือง/ชนบท
และกรุงเทพฯ จํานวนหมูบ่ า้ นในเขตชนบทสุม่ ได้ทงั ้ หมด 87 หมูบ่ า้ น สําหรับจํานวนหมู่บา้ น/
เขตแจงนับทีส่ มุ่ ได้ในเขตเมือง (ยกเว้นกรุงเทพฯ) สุม่ ได้ 25 เขตแจงนับ ในเขตกรุงเทพฯ
สุม่ 13 เขต ในแต่ละเขตสุม่ 1 เขตแจงนับ (Census block) ข้อมูลเกีย่ วกับเขตแจงนับใช้
ข้อมูลของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ตาราง 2.1 สรุปจํานวนหมูบ่ า้ นหรือเขตแจงนับ ของพืน้ ที่ตวั อย่าง
จําแนกตามเขตเมือง เขตชนบท และภาค
เขตชนบท
เขตเมือง
ภาค
(หมู่บา้ น/เขตแจงนับ) (หมู่บา้ น)
ภาคเหนือ
5
18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8
36
20
ภาคกลาง
9
ภาคใต้
3
13
0
กรุงเทพฯ
13
รวม
38
87

รวม
23
44
29
16
13
125

ในขัน้ ตอนสุดท้ายของการสุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน/เขตแจงนับ ได้จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างอายุระหว่าง 13-17 ปี จํานวน 8 คน โดยมีวธิ กี ารในการสุ่มตัวอย่าง คือ เริม่ จาก
เมื่อทีมพนักงานสัมภาษณ์เข้าไปทีห่ มูบ่ า้ น/เขตแจงนับ ได้ทาํ การร่างแผนทีข่ องหมู่บา้ นและ
จัดทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนทีอ่ ยู่ในหมู่บ้านให้เป็ นปจั จุบนั หลังจากนัน้ ทําการสุ่มโดย
การจับฉลาก 70 ครัวเรือนจากบัญชีครัวเรือน โดยพนักงานสัมภาษณ์เข้าทําการเก็บข้อมูล
ในแต่ละครัวเรือนตามลําดับที่สุ่มได้ (ครัวเรือนที่สุ่มได้ก่อน จะเป็ นครัวเรือนที่พนักงาน
สัมภาษณ์เข้าไปทําการเก็บข้อมูลก่อน)
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ในการสุม่ วัยรุน่ ทีจ่ ะกรอกแบบสอบถาม ได้มกี ารเก็บข้อมูลครัวเรือน รวมทัง้ จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนทีร่ ะบุ อายุ เพศ และสถานภาพการสูบบุหรีก่ อ่ น โดยใช้แบบสํารวจครัวเรือน
(Module A และModule B) (ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค) ข้อมูลดังกล่าวเก็บจากสมาชิก
ของครัวเรือนทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลครัวเรือนประมาณ 2-5 นาที ใน
KISH GRID
กรณีทพ่ี บว่ามีวยั รุน่ ทีเ่ ข้าข่ายเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ตัวเลขตัวสุดท้ายของอายุ
จํานวน
มากกว่า 1 คน ในแต่ละครัวเรือน จะสุม่ เพียง
ผูเ้ ข้าข่าย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 คน โดยใช้เทคนิค “คิชกริด” (Kish Grid)
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 เทคนิคนี้ประกอบด้วยตาราง ซึ่งมีแนวตัง้ ที่
2
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 ใช้จาํ นวนวัยรุ่นในครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นข่าย
3
3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 สํา หรับ แนวนอน ใช้ต วั เลขตัว สุ ดท้า ยของ
4
1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 อายุ ข องสมาชิก ครัว เรือ นที่อ ยู่อ ัน ดับ แรกใน
5
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 ตารางครัวเรือน (ตัวอย่างซ้ายมือ)
การสํารวจรอบที่ 2 เป็ นการติดตามกลุ่มตัวอย่างเดิม จากการสํารวจรอบที่ 1 เพือ่
ติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยการสํารวจรอบ
ที่ 2 คณะวิจยั ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดตามกลุ่มตัวอย่างทัง้ 1,000
ราย ในรอบที่ 1 ให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ โดยมีวธิ ปี ฏิบตั ดิ งั นี้
1. ทําหนังสือราชการเพือ่ ขอความร่วมมือจากผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ ําชุมชนทีต่ กเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง สํารวจดูวา่ กลุม่ ตัวอย่างยังอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ าํ นวนเท่าใด และขอให้แจ้งกลุ่ม
ตัวอย่า งทราบว่า คณะวิจ ยั ขอสัม ภาษณ์ใ นรอบที่ 2 (ตามกํา หนดวัน เวลา ที่
วางแผนไว้ในแต่ละพืน้ ที)่
2. ทําการติดต่อโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขอนัดหมายวัน เวลา ทีจ่ ะทําการ
สัมภาษณ์
3. กรณีทก่ี ลุ่มตัวอย่างไม่อยู่บา้ น หรือติดธุระ คณะวิจยั ได้เยีย่ มติดตามซํ้า (สูงสุด 4
ครัง้ ) เพือ่ ติดตามสัมภาษณ์
นอกจากติดตามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเดิมแล้ว ยังมีการสุ่มตัวอย่างใหม่
เพิ่ มเติ ม อีก 32 หมู่บ้าน ใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างเช่นเดียวกับรอบที่ 1 โดยสุ่มในตําบล/
แขวงเดียวกับรอบที่ 1 การเพิม่ กลุม่ ตัวอย่างใหม่ในการสํารวจรอบที่ 2 มีเหตุผลสําคัญ คือ
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1. เพื่อทดแทนกลุ่ม ตัวอย่างเดิมจากรอบที่ 1 ที่ไม่สามารถติดตามเก็บข้อ มูลได้
เพื่อให้จํานวนตัวอย่างในแต่ละรอบของการสํารวจ มีจํานวนใกล้เคียงกัน และ
เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ
2. การเพิม่ กลุ่ม ตัวอย่างใหม่ใ นแต่ละรอบของการสํา รวจจะช่ว ยตรวจสอบผลใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลว่าจะไม่ม ผี ลกระทบทีเ่ กิด จากการติด ตามเก็บข้อ มูลซํ้าได้
(Testing effect) เนื่องจากแบบสอบถามในการสํารวจแต่ละรอบใช้คาํ ถามเดิม
เป็ นหลัก มักมีขอ้ วิพากษ์เรื่องกลุ่มตัวอย่างเดิมจําคําถามทีเ่ คยถามในรอบก่อนได้
ทําให้คาํ ตอบทีไ่ ด้รบั (โดยเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วกับความรู)้ อาจเกิดจากการพัฒนา
หรือค้นหาคําตอบจากแหล่งต่างๆ ภายหลังจากการกรอกแบบสอบถามในรอบก่อน
การสํารวจรอบที่ 3 เป็ นการติดตามกลุ่มตัวอย่างเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 และ
รอบที่ 2 เพื่อติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 นอกจากนี้ ได้มกี ารสุม่ ตัวอย่างเพิม่ เติม อีก 37 หมูบ่ า้ น โดยใช้วธิ กี ารเช่นเดียวกับ
รอบที่ 2
การสํารวจรอบที่ 4 เป็ นการติดตามกลุ่มตัวอย่างเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
และรอบที่ 3 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 และรอบที่ 4 โดยได้มกี ารตัดหมู่บา้ นตัวอย่างเดิมออกไป 29 หมูบ่ า้ น และได้มกี าร
สุม่ หมูบ่ า้ นและตัวอย่างใหม่เพิม่ เติมอีก 18 หมูบ่ า้ น โดยใช้วธิ กี ารเช่นเดียวกับรอบทีผ่ า่ นมา
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จํานวนหมูบ่ า้ นทีต่ ดั ออกและเก็บเพิม่ ในการสํารวจรอบที่ 4 สรุปได้ดงั นี้
ตาราง 2.2 สรุปจํานวนหมูบ่ า้ นที่ตดั ออกและเก็บเพิ่ มในการสํารวจรอบที่ 4
จังหวัด

จํานวนหมูบ่ า้ น
ในรอบที่ 3

กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
แพร่
หนองคาย
นครราชสีมา
นครปฐม
สมุทรสาคร
นครศรีธรรมราช
สงขลา
รวม

25
17
16
32
33
22
21
13
15
194

จํานวนหมูบ่ า้ น จํานวนหมูบ่ า้ น จํานวนหมูบ่ า้ น
ที่ตดั ออก
ที่เก็บเพิ่ม
ทัง้ หมด
ในรอบที่ 4
ในรอบที่ 4
ในรอบที่ 4
1
7
31
3
2
16
1
14
3
3
29
6
3
31
5
1
20
3
1
19
3
0
11
2
0
12
3
18
183
29

การสํารวจรอบที่ 5 เป็ นการติดตามกลุ่มตัวอย่างเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 และรอบที่ 4 เพื่อติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการสํารวจ รอบที่ 1
ถึงรอบที่ 5 โดยได้ทาํ การสุม่ หมูบ่ า้ นและตัวอย่างเพิม่ เติมอีก 1 หมูบ่ า้ น เพื่อคงจํานวนตัวอย่าง
ให้ใกล้เคียงกันในทุกรอบของการสํารวจ
การสํารวจรอบที่ 6 เป็ นการติดตามกลุม่ ตัวอย่างเดิมจากการสํารวจใน 5 รอบทีผ่ า่ นมา
และเพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 6 นอกจากนี้
ู เสียไป และเพือ่ คงจํานวน
ได้ทาํ การสุม่ ตัวอย่างใหม่เพิม่ เติมเพื่อทดแทนกลุ่มตัวอย่างเก่าทีส่ ญ
ตัวอย่างให้ใกล้เคียงกันในทุกรอบของการสํารวจ
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ตาราง 2.3 สรุปจํานวนหมูบ่ า้ น / เขตแจงนับ ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จําแนกตามภาคและจังหวัด
ภาค

จังหวัด

รอบที่ 1 รอบที่ 2
13
กรุงเทพฯ
19
เหนือ
เชียงใหม่
12
14
แพร่
11
14
อีสาน
หนองคาย
13
18
นครราชสีมา
31
36
กลาง
นครปฐม
15
19
สมุทรสาคร
14
17
ใต้
นครศรีธรรมราช
8
10
สงขลา
8
10
รวม
125
157

จํานวนหมูบ่ า้ น
รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
25
31
31
31
17
16
16
16
16
14
14
14
32
29
29
29
33
31
32
32
22
20
20
20
21
19
19
19
13
11
11
11
15
12
12
12
194
183
184
184
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จํานวนตัวอย่างทีท่ าํ การสํารวจทัง้ 6 รอบ สรุปได้ดงั นี้
ตาราง 2.4 สรุปจํานวนตัวอย่างในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6
จําแนกตามภาคและจังหวัด
รวมทัง้ หมด
160
103
66
147
160
118
98
48
66
966

ติ ดตามได้

165 122 38
96 79 24
62 44 22
115 81 66
173 115 45
118 95 23
109 76 22
46 35 13
79 56 10
963 703 263
73.0

รวมทัง้ หมด

เก็บเพิ่ มใหม่

ติ ดตามได้

147 108 57
102 74 22
75 45 17
121 89 26
167 114 59
124 91 27
105 87 22
51 35 11
66 51 28
958 694 269
72.4

รอบที่ 6
เก็บเพิ่ มใหม่

108 91 56
112 86 16
106 67
8
186 97 24
162 143 24
136 116
8
115 97
8
77 51
0
94 66
0
1,096 814 144
74.2

รอบที่ 5

รวมทัง้ หมด

เก็บเพิ่ มใหม่

60 48
88 24
90 16
138 48
122 40
112 24
83 32
53 24
54 40
800 296
82.7

รอบที่ 4
ติ ดตามได้

105
81
106
148
171
140
109
55
52
967

รวมทัง้ หมด

57 48
65 16
82 24
109 40
131 40
108 32
85 24
39 16
36 16
712 256
71.2

เก็บเพิ่ มใหม่

ติ ดตามได้

104
96
88
176
176
120
112
62
66
1,000

รวมทัง้ หมด

กรุงเทพฯ
เหนือ เชียงใหม่
แพร่
อีสาน หนองคาย
นครราชสีมา
กลาง นครปฐม
สมุทรสาคร
ใต้
นครศรีธรรมราช
สงขลา
รวม
อัตราคงอยู่

รอบที่ 3

เก็บเพิ่ มใหม่

จังหวัด

ติ ดตามได้

ภาค

รอบที่ 1

รอบที่ 2
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2.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูลสําหรับวัยรุน่ ในการสํารวจรอบที่ 6 เป็ นแบบสอบถามประเภท
ให้ผตู้ อบกรอกคําตอบเอง (Self-administered questionnaire) ประกอบด้วย แบบสอบถาม
2 ชุด คือ
1. แบบสอบถามสําหรับวัยรุน่ กลุม่ ตัวอย่างเก่า
2. แบบสอบถามสําหรับวัยรุน่ กลุม่ ตัวอย่างใหม่
แบบสอบถามทัง้ 2 ชุด ได้ผา่ นกระบวนการพัฒนาหลายขันตอน
้
ดังนี้
ขัน้ ตอนแรก เริม่ จากการพัฒนาแบบสอบถามภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการสํารวจใน
หลายประเทศ ภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy Survey: ITC ใน
ขณะเดียวกันแบบสอบถามชุดนี้ ได้ถู กพัฒนาให้คล้ายคลึงกับแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล
สําหรับวัยรุ่นในประเทศมาเลเซีย ซึง่ เป็ นประเทศในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทีท่ าํ การ
สํารวจในโครงการนี้ คูข่ นานกับประเทศไทย
ขัน้ ตอนที่ สอง ปรับเปลีย่ น เพิม่ เติมข้อคําถามให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อบังคับและ
กฎหมายใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ขัน้ ตอนที่ สาม แปลต้นฉบับแบบสอบถามเป็ นภาษาไทย และนํ าไปทดลองใช้เก็บ
ข้อมูลในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
ขัน้ ตอนที่ สี่ ปรับปรุงแก้ไข และแปลกลับเป็ นภาษาอังกฤษ (Back translation) อีก
ครัง้ หนึ่ง
ขัน้ ตอนที่ ห้า นํ าแบบสอบถามชุดทีแ่ ปลกลับเป็ นภาษาอังกฤษไปเปรียบเทียบกับ
ต้นฉบับเดิม ปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีม่ กี ารสื่อความหมายไม่ตรงกันให้ตรงกัน หลังจาก
นัน้ จึงแปลแบบสอบถามเป็ นภาษาไทยเพือ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลจริง
แบบสอบถามของวัยรุน่ ประกอบด้วยคําถามเกีย่ วกับข้อมูลครัวเรือน พฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ การรับรูเ้ รื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ การพบเห็น
การโฆษณาบุหรี่ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การรับรูเ้ กีย่ วกับการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
การจํากัดพืน้ ทีส่ ูบบุหรี่ การสูบบุหรีข่ องสมาชิกในครัวเรือน การรับรูถ้ งึ ผลกระทบของการ
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สูบบุหรีต่ ่อสุขภาพและสังคม ทัศนคติและความเชื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรีแ่ ละบริษทั ทีผ่ ลิต
ยาสูบ รวมทัง้ คําถามเชิงจิตวิทยา ข้อมูลด้านประชากรและสังคมของวัยรุน่ ตัวอย่าง
รายละเอียดของแบบสอบถามสามารถดูใน ภาคผนวก ง หรือเว็บไซต์ของสถาบันวิจยั
ประชากรและสัง คม มหาวิท ยาลัย มหิด ล (www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/ Research/ITC/
ITC-Questionnaire-Wave6.html)

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละทีมปฏิบตั งิ านเก็บข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย ผูค้ วบคุมงานสนาม 1 คน
พนักงานสัมภาษณ์ 5-6 คน โดยผู้ควบคุมงานสนามทําหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับ
นักวิจยั หลักของโครงการ ในขณะเดียวกันคณะนักวิจยั ของโครงการได้จดั ทีมออกไปควบคุม
กํากับการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็ นระยะๆ ตลอดช่วง เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2555 ซึ่ง
เป็ นช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลภาคสนามรอบที่ 6
วิธกี ารเก็บข้อมูลดําเนินการเช่นเดียวกับการสํารวจรอบที่ 5 โดยแบ่งออกเป็ น 2
แบบ คือ
แบบที่ 1 การติ ดตามกลุ่มตัวอย่างเก่าจากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
รอบที่ 4 และรอบที่ 5 จัดทําเป็ นบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน
โดยได้รบั ความช่วยเหลือและประสานงานจากผูใ้ หญ่บา้ นหรือผูแ้ ทน นําพนักงานสัมภาษณ์
เข้าไปติดต่อขอความยินยอมในการกรอกแบบสอบถาม เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมให้ความ
ร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม พนักงานสัมภาษณ์จงึ แจกแบบสอบถามและอธิบายวิธกี าร
กรอกแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่าง
แบบที่ 2 สุ่มตัวอย่างใหม่เพิ่ มเติ มจากหมู่บ้านเก่าที่ ได้ทําการสํารวจในรอบที่ 5
โดยดําเนินการตามขัน้ ตอนของการสุม่ ตัวอย่างเช่นเดียวกับการสํารวจ
ในการสํ า รวจรอบที่ 6 โดยเฉลี่ย วัย รุ่ น ที่เ ป็ น ตัว อย่ า งเก่ า ใช้เ วลาในการกรอก
แบบสอบถามประมาณ 47 นาที สําหรับวัยรุ่นทีเ่ ป็ นตัวอย่างใหม่ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
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2.5 การอบรมผู้ควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์
ในการอบรมผูค้ วบคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ์ ได้ดําเนินการก่อนออกทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลา 5 วัน (8-12 ตุลาคม 2555) มีประเด็นและกําหนดการ
ในการอบรม ดังนี้
วันที่ 1

 แนะนําโครงการวิจยั และคณะวิจยั
 เทคนิคการสัมภาษณ์
 ประเด็นจริยธรรมการวิจยั การเลือกครัวเรือน การเลือก
ตัวอย่าง และการใช้ตาราง Kish Grid
บ่าย  ทําความเข้าใจแบบสอบถามสําหรับกลุ่มวัยรุน่

เช้า

วันที่ 2

 ทําความเข้าใจแบบสอบถามสําหรับกลุ่มผูส้ บู บุหรี่

วันที่ 3

 ทําความเข้าใจแบบสอบถามสําหรับกลุ่มผูเ้ ลิกสูบบุหรี่

วันที่ 4

 ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 9
ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

วันที่ 5

เช้า
บ่าย

 อภิปรายปญั หาจากการฝึกภาคสนาม และให้คาํ แนะนํา
 ทําความเข้าใจหน้าที่ และขอบข่ายความรับผิดชอบของ
ผูค้ วบคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ์

ผูค้ วบคุมงานสนามได้รบั การอบรมเป็ นพิเศษในการเลือกครัวเรือน และเลือกคนทีเ่ ป็ น
ตัวอย่างของการสํารวจโดยใช้เทคนิคคิชกริด ในขณะเดียวกันผูค้ วบคุมงานสนามยังมีหน้าที่
ั หาต้อ ง
ดูแ ลในเรื่อ งจํา นวนตัวอย่า งตามที่กํา หนดไว้ใ นแผนการเก็บ ข้อ มูล เมื่อ พบป ญ
รายงานให้นกั วิจยั หลักของโครงการทราบทางโทรศัพท์ หรือปรึกษาหารือกันโดยตรงขณะที่
ทีมนักวิจยั ออกไปเยีย่ มควบคุมกํากับงานสนาม
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2.6 กาารควบคุมคุณภาพข้้อมูลและงงานสนาม
กการควบคุมกํากับคุณภาพพข้อมูลมีหลลายวิธี เพือ่ ให้
ใ แน่ใจว่า ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมา
บ
มี
ความถูกต้
ก องและมีคุคณภาพ สิง่ แรกคือ ผูค้ควบคุมงานสสนามในฐานนะหัวหน้ าทีมได้เดินทาาง
ร่วมกับพนั
พ กงานสัมภาษณ์ และะทําหน้ าที่ตติิดต่อประสาานกับผู้นําชุชมชน เพื่อเข้
เ าเก็บข้อมูล
และให้คาแนะนํ
าํ
าพนักงานสั
ก มภาษษณ์ อย่างต่อเนื
อ ่องและสสมํ่าเสมอ นนอกจากนี้ ผูค้ วบคุมงาน
สนามยังมีหน้าทีด่ ูแลให้
ล การดําเนินการเก็บข้อมูลเป็ นไปตามมาตรรฐานทีก่ ําหนนดไว้ เมื่อมี
ปญั หาหรือคําถามนนอกเหนือจาากความรู้คววามเข้าใจทีที่ได้รบั จากกการอบรม ผู้ควบคุมงาน
สนามสาามารถติด ต่ อสอบถามขขอคํา ปรึก ษษาจากนัก วิจัย หลัก ของงโครงการททางโทรศัพ ท์
โดยตรง
คคณะนักวิจยั ของโครงกาารได้จดั ทําแผนการ
แ
ติดตามงงานสนาม โดยออกเยี
โ
่ยมที
ย ม และะควบคุม
กํากับงานสนามเป็ นระยะอย่
น
างต่อเนื่องตลอดระยะ
เวลาทีท่ าการสํ
าํ
ารวจ เพื
เ อ่ ให้แน่ใจวว่าพนักงานสัสัมภาษณ์
ทุกทีมได้ด้รบั การควบคคุมกํากับอย่างเพี
า ยงพอแและทัวถึ
่ ง
ในขณะททําการเก็บข้อมูล ในกการเยีย่ มแต่ละครัง้ มี
ภาพ 2.6.11 การติดตามงานสนาม
การรับฟงั ความคืบหนน้าและปญั หาทีพ่ บในการรปฏิบตั ิ
จังหหวัดนครราชสีสีมา
งานสนามม พร้อมทังั ้ ให้คาํ แนะนนําในการแก้ไ้ ขปญั หาทีพบ
พ่
นอกจจากนี้ ยังมีการสุม่ ตรววจ
ความถูกต้
ก องและควาามสมบูรณ์ของแบบสอบ
ข
บถามทีเ่ ก็บข้อมูลเสร็จแแล้ว เมื่อพบบข้อผิดพลาด
ได้ให้คาํ แนะนํ
แ าเพือ่ แก้
แ ไขให้ถกู ต้อ้ งต่อไป

ิ จัย
2.7 ข้อพ
อ ิ จารณาดด้านจริยธรรมการว
ธ
กการศึกษาครังั ้ นี้ ได้พจิ ารรณาประเด็นนจริยธรรมในนหลายด้าน ได้แก่ การรพิจารณาขออง
คณะกรรรมการจริยธรรรมการวิจยั การขอควาามยินยอม การเก็
ก บรักษษาความลับของผู
ข ใ้ ห้ขอ้ มูล
และการใให้สงิ่ ตอบแททน
กการพิ จ ารณ
ณาของคณ
ณะกรรมกา รจริ ย ธรรมมการวิ จ ยั โครงร่ า งกการวิจ ัย แลละ
เครื่องมือวิ
อ จยั ได้ถูกนํนาเสนอต่อคณะกรรมกการจริยธรรมของสถาบันั วิจยั ประชาากรและสังคม
ค
มหาวิทยาลั
ย ยมหิดล เพื่อพิจารณาความ
า
เหมาะสมแและได้รบั กาารพิจ ารณาเเห็น ชอบจา ก
คณะกรรรมการดังกล่าวให้
า ดาํ เนินการวิ
น จยั ได้ (IPSR, MU IRB: Ref.00517.191/07705)
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การขอความยิ นยอม สําหรับการเก็บข้อมูลจากวัยรุ่น ได้ทาํ เป็ น 2 ขัน้ ตอน โดย
กรณีทพ่ี บว่ามีวยั รุน่ ทีเ่ ข้าข่ายเป็ นกลุ่มตัวอย่างในครัวเรือน ขัน้ แรก คือการขอความยินยอม
จากผูป้ กครองของวัยรุน่ เพือ่ ขอให้วยั รุน่ กรอกแบบสอบถาม โดยชีแ้ จงให้ผปู้ กครองได้รบั ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ และใช้เพื่อการวิเคราะห์
ในภาพรวมเท่านัน้ รวมทัง้ กรณีทผ่ี ปู้ กครองต้องการทราบข้อมูลเกีย่ วกับโครงการเพิม่ เติม
สามารถติดต่อกับคณะวิจยั ทีส่ ถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เมื่อ
ผูป้ กครองให้ความยินยอมแล้ว ขัน้ ที่ สอง เข้าพูดคุยเพื่อขอความยินยอมจากตัววัยรุน่ เองอีก
ครัง้ หนึ่ง โดยวัยรุ่นทีอ่ ยู่ในข่ายของกลุ่มตัวอย่างจะได้รบั คําชีแ้ จงเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และการเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ เมื่อวัยรุ่นให้ความยินยอมแล้ว พนักงาน
สัมภาษณ์ได้ขอให้วยั รุน่ ลงนามในแบบให้ความยินยอม (Informed consent form) ของโครงการ
ความเป็ นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับของผูใ้ ห้ข้อมูล เป็ นเรือ่ งทีค่ ณะวิจยั
ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ โดยให้วยั รุน่ กรอกแบบสอบถามตามลําพัง ไม่ให้ผใู้ หญ่ในครัวเรือน
เข้ามาแทรกแซง พนักงานสัมภาษณ์จะเห็นข้อมูลภายหลังจากทีว่ ยั รุน่ กรอกแบบสอบถาม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว การเก็บรักษาข้อมูลของผูก้ รอกเป็ นความลับ และเก็บรักษาในทีป่ ลอดภัย
ไม่เปิ ดเผยชือ่ ของวัยรุ่นในรายงานผลการวิจยั และนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวม
เท่านัน้
การให้ สิ่งตอบแทน เมื่อเสร็จการกรอกแบบสอบถาม วัยรุ่นได้รบั เงินจํานวน 150
บาทจากโครงการ เพื่อเป็ นการแสดงความขอบคุณสําหรับความร่วมมือและชดเชยเวลาที่
ใช้ในการกรอกแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 3
ผลการวิจยั
การนําเสนอผลการวิจยั ในการสํารวจรอบที่ 6 เรือ่ งการติดตามผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy Survey –
Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand) ในส่วนนี้เป็ นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ประเด็นต่างๆ คือ
3.1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส เขตทีอ่ ยู่อาศัย จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนผูส้ ูบบุหรีใ่ นครัวเรือน
และสถานภาพการสูบบุหรี่
3.2 พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ได้แก่ อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ อายุเมื่อ
เริม่ สูบบุหรีห่ มดมวนครัง้ แรก เหตุผลทีส่ บู บุหรีเ่ ป็ นครัง้ แรก ความถีใ่ นการสูบบุหรี่
จํานวนบุหรีท่ ส่ี บู ต่อวัน การสูบบุหรีเ่ มือ่ อยูก่ บั พ่อแม่ ประเภทของบุหรีท่ ส่ี บู ประจํา
แหล่งทีม่ าของบุหรี่ ประสบการณ์การซือ้ บุหรีแ่ บ่งขาย และความรูส้ กึ อยากสูบบุหรี่
3.3 ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่น ได้แก่
ลักษณะทางประชากร จํานวนผูส้ บู บุหรีใ่ นครัวเรือน การมีพช่ี ายหรือพีส่ าวสูบบุหรี่
จํานวนเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่ การนําคําสอนทางศาสนามาใช้ในชีวติ ประจําวัน และ
จิตลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
3.4 ความรูแ้ ละทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่น ได้แก่
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นต่อบริษทั ทีผ่ ลิตบุหรี่ และความรู้
เรือ่ งผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ
3.5 ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรีข่ อง
วัยรุ่น ได้แก่ แหล่งโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรี่ แหล่งโฆษณา/ข่าวสารเกีย่ วกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ การรณรงค์ “บุหรีต่ ดิ ง่าย เลิกยาก อย่าเริม่ เลยดีกว่า”
การรณรงค์ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ด ี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี”่
และการณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
3.6 ปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่
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3.7 เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ในการสํารวจรอบที่ 1
ถึงรอบที่ 6 ได้แก่ อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ ผลของนโยบายห้ามขายบุหรี่
ให้แก่เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ผลของนโยบายห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ผลของ
การรณรงค์ การจํากัดพืน้ ทีส่ ูบบุหรีใ่ นบ้านและในสถานศึกษา ผลของนโยบาย
การปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และผลของนโยบายห้ามโฆษณา/
ส่งเสริมการขายบุหรี่

่มตัวอย่าง
3.1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
การสํารวจรอบที่ 6 มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 966 คน แต่มตี วั อย่าง 1 คน ทีข่ อ้ มูล
ไม่สมบูรณ์ จึงเหลือตัวอย่างทีน่ ํามาวิเคราะห์จาํ นวน 965 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น
2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่างเก่าในการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 ทีต่ ดิ ตามได้จาํ นวน 702 คน
และกลุม่ ตัวอย่างใหม่ทเ่ี ก็บเพิม่ ในการสํารวจรอบที่ 6 จํานวน 263 คน

เพศ
ในภาพรวม มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึง่ เป็ นวัยรุน่ ชาย (ร้อยละ 55.1) เมือ่ จําแนกตาม
กลุ่มตัวอย่างเก่าและกลุ่มตัวอย่างใหม่ พบว่า สัดส่วนเพศในกลุ่มตัวอย่างเก่าใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างใหม่ (วัยรุ่นชายร้อยละ 55.6 และร้อยละ 54.0 ตามลําดับ และวัยรุ่นหญิงร้อยละ 46.0
และร้อยละ 44.4 ตามลําดับ) (ตาราง 3.1 ก)

อายุ
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 18.5 ปี กลุ่มตัวอย่างเก่ามีอายุเฉลีย่ 19.8 ปี
ส่วนกลุ่มตัวอย่างใหม่มอี ายุเฉลีย่ 14.9 ปี จะเห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างเก่ามีอายุเฉลีย่ มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างใหม่ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใหม่เป็ นกลุ่มทีม่ อี ายุระหว่าง 13-17 ปี ในขณะที่
กลุ่มตัวอย่างเก่าเป็ นกลุ่มทีไ่ ด้ตดิ ตามมาจากการสํารวจในรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 จึงมีอายุเพิม่
มากขึน้ ในทุกรอบของการสํารวจ (ตาราง 3.1ก)

ระดับการศึกษา
การสํารวจนี้ ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาทีว่ ยั รุน่ สําเร็จการศึกษาสูงสุด
ในช่วงทีท่ ําการสํารวจ โดยภาพรวม ประมาณหนึ่งในสีข่ องกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษามัธยม

29
ศึกษาปี ท่ี 3 รองลงมาคือ จบการศึกษาสูงกว่าชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 (ร้อยละ 17.1) และจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 (ร้อยละ 15.9) โดยวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างเก่ามีระดับการศึกษา
สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างใหม่ ซึ่งสัมพันธ์กบั อายุของกลุ่มตัวอย่างเก่าที่มอี ายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างใหม่ (ตาราง 3.1ข)

อาชีพ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58.0) มีสถานภาพเป็ นนักเรียน และร้อยละ 42.0
ไม่ใช่นักเรียน โดยร้อยละ 8.9 เป็ นกรรมกร ร้อยละ 8.8 เป็ นเกษตรกร ร้อยละ 9.0 เป็ น
เสมียน ค้าขาย และทํา งานบริการ และร้อยละ 9.6 ไม่ป ระกอบอาชีพ เมื่อแยกพิจารณา
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเก่ากับกลุ่มตัวอย่างใหม่จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างใหม่มสี ถานภาพเป็ น
นักเรียนในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุม่ ตัวอย่างเก่ามาก (ร้อยละ 87.1 และร้อยละ 47.2 ตามลําดับ) ซึง่
สถานภาพเป็ นนักเรียนมีความสัมพันธ์กบั อายุ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใหม่มอี ายุ 13-17 ปี
(ตาราง 3.1ค)

สถานภาพสมรส
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.2) เป็ นโสด ผูม้ สี ถานภาพสมรสคู่
ร้อยละ 13.9 และหย่า/แยก เพียงร้อยละ 0.9 โดยกลุม่ อย่างเก่ามีสถานภาพสมรสคูใ่ นสัดส่วนที่
สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างใหม่ประมาณ 12 เท่า (ตาราง 3.1ง)

เขตที่อยู่อาศัย
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึง่ (ร้อยละ 52.1) อาศัยอยูใ่ นเขตชนบท โดยกลุ่ม
ตัวอย่างใหม่อาศัยอยูใ่ นเขตชนบทในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างเก่า (ร้อยละ 58.2 และร้อยละ
49.9 ตามลําดับ) (ตาราง 3.1ง)

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ในภาพรวม กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.3) อาศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีม่ สี มาชิก 3-4 คน
มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 3.8 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเก่าและกลุ่มตัวอย่างใหม่มจี ํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน (3.9 คน และ 3.6 คน ตามลําดับ) (ตาราง 3.1จ)
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จํานวนผู้สบู บุหรี่ในครัวเรือน
จํานวนผูส้ บู บุหรีใ่ นครัวเรือน (ไม่นบั รวมผูต้ อบแบบสอบถาม) เฉลีย่ เท่ากับ 0.6 คน
ประมาณครึง่ หนึ่งอาศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีไ่ ม่มผี สู้ บู บุหรี่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.7 อาศัยอยูใ่ น
ครัวเรือนทีม่ ผี สู้ บู บุหรี่ 1 คน และมีเพียงร้อยละ 11.0 ของกลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนที่
มีผสู้ บู บุหรีม่ ากกว่า 1 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเก่าอาศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีม่ ผี สู้ บู บุหรีม่ ากกว่า 1 คน
ในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างใหม่ (ร้อยละ 12.3 และร้อยละ 7.6 ตามลําดับ) (ตาราง 3.1ฉ)

สถานภาพการสูบบุหรี่
ในภาพรวม กลุ่ม ตัวอย่างสูบ บุ หรี่ร้อยละ 22.9 เมื่อแยกกลุ่ม ตัวอย่างเก่าและกลุ่ม
ตัวอย่างใหม่ พบว่า อัตราการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างเก่าสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างใหม่ (ร้อยละ
25.8 และร้อยละ 15.2 ตามลําดับ) ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเก่ามีอายุเฉลีย่ สูงกว่า
กลุม่ ตัวอย่างใหม่ (19.8 ปี และ 14.9 ปี ตามลําดับ) (ตาราง 3.1ฉ)

3.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ในส่วนนี้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอัตราความชุกและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง

อัตราความชุกของการสูบบุหรี่
ผลการสํารวจรอบที่ 6 พบว่า จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 965 คน มีกลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่
ในช่วง 30 วันก่อนการสํารวจ จํานวน 221 คน แบ่งเป็ นวัยรุ่นชาย 215 คน และวัยรุ่นหญิง 6 คน
คิดเป็ นอัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ เท่ากับร้อยละ 22.9 โดยวัยรุน่ ชายมีอตั ราความ
ชุกของการสูบบุหรีส่ ูงกว่าวัยรุ่นหญิงมาก กล่าวคือ อัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่น
ชายเท่ากับร้อยละ 40.4 และอัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นหญิงเท่ากับร้อยละ 1.4
(ตาราง 3.2 ก)

อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครังแรก
้
ในกลุ่มตัวอย่างทีร่ ายงานว่า เคยสูบบุหรีห่ มดมวนจํานวน 217 คน พบว่า เริม่ สูบบุหรี่
หมดมวนครัง้ แรกทีอ่ ายุเฉลีย่ 15.5 ปี โดยอายุน้อยทีส่ ุด คือ 8 ปี กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยสูบบุหรี่
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หมดมวนครัง้ แรกส่วนมาก (ร้อยละ 48.8) เริม่ สูบบุหรีห่ มดมวนเมื่ออายุระหว่าง 14-16 ปี เป็ นที่
น่าห่วงใยว่ามีวยั รุน่ เกือบหนึ่งในห้าทีเ่ ริม่ สูบบุหรีต่ งั ้ แต่อายุเพียง 8-13 ปี (ตาราง 3.2 ข)

เหตุผลที่สบู บุหรี่เป็ นครัง้ แรก (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
เมื่อถามถึงเหตุผลทีส่ บู บุหรีเ่ ป็ นครัง้ แรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 90 ตอบว่า
สูบเนื่องจากอยากรู/้ อยากเห็น/อยากลอง รองลงมาคือ สูบตามเพื่อน (ร้อยละ 54.8) (ตาราง
3.2 ค)

ความถี่ในการสูบบุหรี่
ผลการสํารวจความถีใ่ นการสูบบุหรีใ่ นช่วง 30 วันทีผ่ า่ นมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
43.9 ระบุวา่ สูบบุหรีท่ ุกวันหรือเกือบทุกวัน ยิง่ กว่านัน้ หนึ่งในสีข่ องกลุ่มตัวอย่างรายงานว่า
สูบบุหรีม่ ากกว่าวันละ 1 ครัง้ ซึง่ เป็ นสถานการณ์ทน่ี ่าห่วงใย (ตาราง 3.2 ง)

จํานวนบุหรี่ที่สบู ต่อวัน
ผลการสํารวจจํานวนบุหรีท่ ส่ี บู ต่อวันในช่วง 7 วันทีผ่ า่ นมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
(ร้อยละ 62.9) สูบบุหรี่ 2-10 มวนต่อวัน เป็ นทีน่ ่ากังวลว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.6 สูบบุหรี่
มากกว่า 20 มวนต่อวัน (ตาราง 3.2 ง)

การสูบบุหรี่เมื่ออยู่กบั พ่อแม่
กลุ่มตัวอย่างทีส่ ูบบุหรีถ่ งึ สามในสี่ (ร้อยละ 75.9) รายงานว่า เคยสูบบุหรีเ่ มื่ออยู่กบั
พ่อแม่ โดยร้อยละ 18.7 รายงานว่า สูบบุหรีบ่ ่อยเมื่ออยู่กบั พ่อแม่ (ตาราง 3.2 จ)

ประเภทของบุหรี่ที่สบู ประจํา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.7) สูบบุหรีท่ ผี่ ลิตจากโรงงาน โดยร้อยละ 65.6
สูบ บุห รีโ่ รงงานยีห่ อ้ ประจํ า มีก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเพีย งร้อ ยละ 8.6 ที่ร ะบุ ว่ า สูบ บุ ห รี่ม วนเอง
(ตาราง 3.2 จ)
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แหล่งที่มาของบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.7) ซือ้ บุหรีเ่ อง ร้อยละ 8.1 ได้บุหรีม่ าจากเพือ่ น และ
ร้อยละ 1.8 มีคนซือ้ บุหรีใ่ ห้ (ตาราง 3.2 ฉ) เมือ่ เปรียบเทียบการสํารวจในรอบที่ 1-6 จะเห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้ บุหรีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกรอบการสํารวจ (ร้อยละ 39.6 ร้อยละ 68.2
และร้อยละ 87.5 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 3 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) (บุปผา ศิรริ ศั มี และ
คณะ 2548; ทวิมา ศิรริ ศั มี และคณะ 2551 และ 2556)

ประสบการณ์การซื้อบุหรี่แบ่งขาย
เมื่อถามถึงประสบการณ์การซื้อบุหรี่แบ่งขายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 85.1 ระบุวา่ เคยซือ้ บุหรีแ่ บ่งขาย (ตาราง 3.2ฉ)

ความรู้สึกอยากสูบบุหรี่
ในการสํารวจครัง้ นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสูบบุหรีใ่ นปริมาณและความถีท่ ส่ี ูงมาก โดย
เกินกว่าหนึ่งในสีส่ บู บุหรีม่ ากกว่าวันละหนึ่งครัง้ และเกือบหนึ่งในสีส่ บู บุหรีม่ ากกว่าครึง่ ซอง
ต่อวัน ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคยาสูบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในการประเมินอาการติดบุหรี่
ของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ประเมินการติดบุหรีอ่ ย่างหนึ่ง คือ ความรูส้ กึ อยากสูบบุหรีท่ นั ทีเมือ่ ตื่นนอน
ตอนเช้า เมือ่ ถามกลุม่ ตัวอย่างถึงความรูส้ กึ อยากสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ แรกเมือ่ ตืน่ นอนตอนเช้า พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างถึงหนึ่งในสี่ รายงานว่า เคยรูส้ กึ อยากสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ แรกเมือ่ ตื่นนอนตอนเช้าเป็ น
ประจํา และอีกเกือบครึง่ ทีร่ ายงานว่า เคยรูส้ กึ อยากสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ แรกเมือ่ ตื่นนอนตอนเช้าเป็ น
บางครัง้ (ตาราง 3.2 ช)
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3.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่น
ในส่วนนี้ นํ าเสนอปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้แก่ ลักษณะทาง
ประชากร จํานวนผูส้ บู บุหรีใ่ นครัวเรือน การมีพช่ี ายหรือพีส่ าวทีส่ บู บุหรี่ จํานวนเพือ่ นสนิท
ทีส่ บู บุหรี่ การนําคําสอนทางศาสนามาใช้ในชีวติ ประจําวัน และจิตลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง

3.3.1 ลักษณะทางประชากร และสถานภาพการสูบบุหรี่
อายุ
กลุม่ ตัวอย่างในการสํารวจนี้ มีอายุระหว่าง 13-25 ปี ในภาพรวม กลุม่ ตัวอย่างมีอายุ
เฉลีย่ 18.5 ปี กลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีม่ อี ายุเฉลีย่ 19.5 ปี ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีม่ อี ายุ
เฉลีย่ 18.1 ปี อัตราการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่างมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามอายุ โดยเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 6.3 ในกลุ่มอายุ 13 ปี เป็ นร้อยละ 17.5 และร้อยละ 35.9 ในกลุ่มอายุ 16 ปี และ 19 ปี
ตามลําดับ แต่มแี นวโน้มคงทีใ่ นช่วงอายุ 20-25 ปี ทีป่ ระมาณร้อยละ 30 (ตาราง 3.3.1ก)

การศึกษา
ในการสํารวจครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างมีทงั ้ ผูท้ ก่ี ําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และผูท้ ่ไี ม่ได้
ศึกษาอยูใ่ นโรงเรียน ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาอยูใ่ นโรงเรียน มีอตั รา
การสูบบุหรีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีก่ าํ ลังศึกษาอยูถ่ งึ 3.5 เท่า (ร้อยละ 39.3 และร้อยละ 11.1
ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีจ่ บชัน้
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีอตั ราการสูบบุหรีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ทีก่ าํ ลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มการสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ ตามระดับชัน้ ทีส่ ูงขึน้
(ร้อยละ 8.6 ร้อยละ 13.3 และร้อยละ 21.1 ในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4, 5 และ 6 ตามลําดับ)
สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาอยู่ในโรงเรียน พบว่า อัตราการสูบบุหรีม่ แี นวโน้ม
ตํ่าลงเมื่อระดับการศึกษาเพิม่ ขึน้ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่ามี
อัต ราการสูบ บุ ห รี่สูง สุ ด (ร้อยละ 66.0) รองลงมา คือ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่จ บชัน้ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น (ประมาณร้อยละ 50) และกลุ่มตัวอย่างทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประมาณ
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ร้อยละ 30) สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ บสูงกว่าชัน้ มัธยมศึกษามีอตั ราการสูบบุหรีต่ ่าํ สุด (ร้อยละ
13.9) (ตาราง 3.3.1ข)

อาชีพ
เมือ่ เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักเรียนกับกลุ่มทีไ่ ม่ใช่นกั เรียน พบว่า อัตราการ
สูบบุหรีข่ องกลุ่มทีไ่ ม่ใช่นกั เรียนสูงกว่ากลุ่มนักเรียน 3.5 เท่า (ร้อยละ 39.3 และร้อยละ
11.1 ตามลําดับ) เมือ่ พิจารณาเฉพาะกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่นกั เรียน พบว่า อาชีพกรรมกรมีอตั ราการ
สูบบุหรีส่ งู สุดถึงร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ ผูท้ ไ่ี ม่มอี าชีพ และเกษตรกร (ร้อยละ 44.1 และ
ร้อยละ 34.1 ตามลําดับ) (ตาราง 3.3.1ค)

สถานภาพสมรส
กลุ่มตัวอย่างทีห่ ย่า/แยก มีอตั ราการสูบบุหรีส่ งู สุดถึง ร้อยละ 44.4 โดยอัตราการสูบบุหรี่
สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีโ่ สด/แต่งงานประมาณ 2 เท่า โดยทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีโ่ สดมีอตั ราการสูบบุหรี่
ตํ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพสมรสคู่เล็กน้อย (ร้อยละ 21.8 และร้อยละ 28.4 ตามลําดับ)
(ตาราง 3.3.1ง)

เขตทีอ่ ยู่อาศัย และภูมิภาค
กลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ มีอตั ราการสูบบุหรีส่ งู สุด (ร้อยละ 35.8) สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเมืองและเขตชนบท มีอตั ราการสูบบุหรีใ่ กล้เคียงกัน (ร้อยละ
20.1 และร้อยละ 20.5 ตามลําดับ) (ตาราง 3.3.1ง)
ในการสํารวจครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 5 ภูมภิ าค คือ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ผลการสํารวจ พบว่า ในภาพรวม กรุงเทพฯ มีอตั ราการ
สูบบุหรีส่ งู สุด (ร้อยละ 35.8) รองลงมา คือภาคใต้ (ร้อยละ 29.8) ภาคทีม่ อี ตั ราการสูบบุหรีต่ ่ําสุด
คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 15.0) เมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่
ของทัง้ วัยรุ่นชายและวัยรุน่ หญิงสูงสุดในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 48.6 และร้อยละ 6.2 ตามลําดับ)
อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ หญิงตํ่าสุดในภาคเหนือและภาคใต้ (ไม่มกี ลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีเ่ ลย)
เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ภาคใต้มคี วามแตกต่างของอัตราการสูบบุหรีร่ ะหว่างเพศมากทีส่ ุด กล่าวคือ
วัยรุน่ ชายมีอตั ราการสูบบุหรีถ่ งึ ร้อยละ 47.2 ขณะทีไ่ ม่มกี ลุม่ ตัวอย่างหญิงสูบบุหรีเ่ ลย
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เมือ่ จําแนกตามภูมภิ าคร่วมกับเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่า วัยรุน่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเมืองมีอตั ราการสูบบุหรีข่ องสูงกว่าเขตชนบท (ร้อยละ 35.7 และร้อยละ 29.8
ตามลําดับ) ในทางกลับกัน วัยรุ่นในภาคกลางทีอ่ าศัยอยู่ในเขตชนบทมีอตั ราการสูบบุหรีส่ ูง
กว่าเขตเมือง (ร้อยละ 51.6 และร้อยละ 35.3 ตามลําดับ) ขณะทีว่ ยั รุ่นในภาคเหนือและ
ภาคใต้มอี ตั ราการสูบบุหรีใ่ กล้เคียงกันระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท (ตาราง 3.3.1จ)

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวนสมาชิกเฉลีย่ ในครัวเรือนของกลุม่ ตัวอย่างทีส่ บู บุหรีใ่ กล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่สบู บุหรี่ (3.9 คน และ 3.8 คน ตามลําดับ) อัตราการสูบบุหรีส่ งู ขึน้ เล็กน้อยเมื่อจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเพิม่ ขึน้ โดยกลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยในครัวเรือนทีม่ สี มาชิกในครัวเรือน 1-2 คน มี
อัตราการสูบบุหรีต่ ่าํ สุด คือร้อยละ 19.6 รองลงมาคือ ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกในครัวเรือน 3-4 คน
(ร้อยละ 22.0) และครัวเรือนทีม่ สี มาชิกในครัวเรือน 5-12 คน (ร้อยละ 26.6) (ตาราง 3.3.1ฉ)

3.3.2 จํานวนผูส้ บู บุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
ในการสํารวจนี้ จํานวนผูส้ ูบบุหรีใ่ นครัวเรือนไม่นับรวมผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการ
สํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรีอ่ าศัยอยู่ในครัวเรือนที่มผี ูส้ ูบบุหรีเ่ ฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ (0.8 คนและ 0.6 คน ตามลําดับ) นอกจากนี้ จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ในครัวเรือนทีม่ จี ํานวนผูส้ ูบบุหรีม่ ากขึน้ มีอตั ราการสูบบุหรีส่ ูงขึน้ ตามไปด้วย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีอ่ าศัยอยู่ใ นครัวเรือนทีม่ จี ํา นวนผูส้ ูบ บุห รี่ 3-4 คน มีอ ตั ราการสูบ บุห รีส่ ูง ที่สุด
(ร้อยละ 35.7) รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยอยู่ในครัวเรือนทีม่ จี ํานวนผูส้ บู บุหรี่ 1-2 คน
(ร้อยละ 26.9) สําหรับครัวเรือนทีไ่ ม่มผี สู้ บู บุหรีเ่ ลยมีอตั ราการสูบบุหรีต่ ่าํ สุดคือ ร้อยละ 18.5
(ตาราง 3.3.2)

3.3.3 การมีพี่ชายหรือพี่สาวที่ สูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างที่มพี ช่ี ายหรือพีส่ าวสูบบุหรี่ มีอตั ราการสูบบุหรีส่ ูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
พีช่ ายหรือพีส่ าวไม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 28.8 และร้อยละ 19.6 ตามลําดับ) (ตาราง 3.3.3)
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3.3.4 จํานวนเพื่อนสนิทที่สบู บุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
ในการสํารวจครัง้ นี้ ได้สอบถามถึงสถานภาพการสูบบุหรีข่ องเพือ่ นสนิท 5 คน พบว่า
อัตราการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามจํานวนเพื่อนสนิททีส่ ูบบุหรี่ โดย
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่มเี พือ่ นสนิททีส่ บู บุหรีม่ อี ตั ราการสูบบุหรีเ่ พียงร้อยละ 1.4 กลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
เพือ่ นสนิทสูบบุหรี่ 3 คน มีอตั ราการสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 33.8 ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ พือ่ นสนิททัง้ 5 คนสูบบุหรี่ มีอตั ราการสูบบุหรีส่ งู ทีส่ ดุ คือร้อยละ 80.2 (ตาราง 3.3.4)

3.3.5 การนําคําสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวัน และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างจากการสํารวจรอบที่ 6 ร้อยละ 97.0 นับถือศาสนาพุทธ ผลการสํารวจ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีน่ ําคําสอนทางศาสนามาใช้ในชีวติ ประจําวันตลอดเวลา มีอตั ราการ
สูบบุหรีต่ ่าํ สุด (ร้อยละ 12.5) รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างทีน่ ําคําสอนทางศาสนามาใช้บางครัง้
(ร้อยละ 21.8) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยหรือแทบไม่เคยนํ าคําสอนทางศาสนามาใช้ในชีวติ
ประจําวัน มีอตั ราการสูบบุหรีส่ งู สุด (ร้อยละ 42.4 และร้อยละ 40.5 ตามลําดับ) (ตาราง 3.3.5)
เพราะฉะนัน้ การรณรงค์ให้วยั รุ่นเคร่งครัดในศาสนาก็จะช่วยปกป้องวัยรุ่นจากการสูบบุหรีไ่ ด้
อีกทางหนึ่ง

3.3.6 จิตลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่
ในการสํารวจรอบที่ 6 ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้านจิตลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม
สถานภาพการสูบบุหรี่ ได้แก่ ความรูส้ กึ เศร้า ความเห็นต่อการกระทําของตนเอง ความรูส้ กึ
ต่อตัวเอง และความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว โดยให้กลุ่มตัวอย่างรายงานความรูส้ กึ ของตนเองในช่วง
2 สัปดาห์กอ่ นการสํารวจ ผลการวิเคราะห์ดงั นี้

ความรู้สึกเศร้า
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ 54.5) รูส้ กึ เศร้าบางครัง้ ร้อยละ 6.7 รูส้ กึ
เศร้าหลายครัง้ มีเพียงร้อยละ 2.0 รูส้ กึ เศร้าตลอดเวลา และมีรอ้ ยละ 36.8 ทีร่ ายงานว่า ไม่เคย
รูส้ กึ เศร้าเลย เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทีส่ ูบบุหรีร่ ูส้ กึ เศร้าใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สูบบุหรี่ โดยกลุ่มตัวอย่างทีส่ ูบบุหรีร่ อ้ ยละ
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64.2 รายงานว่า รูส้ กึ เศร้าในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีร่ อ้ ยละ 62.9 ทีร่ ายงานความรูส้ กึ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีร่ ายงานว่า รูส้ กึ เศร้าตลอดเวลา สูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีถ่ งึ เกือบ 4 เท่า (ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 1.2 ตามลําดับ) เมือ่ พิจารณา
เฉพาะในกลุ่มผูส้ ูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีร่ ายงานว่ารูส้ กึ เศร้าบางครัง้ มีสดั ส่วนสูงทีส่ ุด
(ร้อยละ 51.6) (ตาราง 3.3.6 ก)

ความเห็นต่อการกระทําของตนเอง
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.3 เห็นว่า การกระทําของตนเองถูกต้องเป็ นส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 30.4 เห็นว่า ตนเองทําผิดพลาดหลายเรือ่ ง และมีเพียงร้อยละ 3.3 ทีเ่ ห็นว่าตนเอง
ทําผิดพลาดทุกเรือ่ ง เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่
เห็นว่า ตนเองทําถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ (ร้อยละ
71.0 และร้อยละ 50.7 ตามลําดับ) ขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่ มีความเห็นว่า ตนเองทํา
ผิดพลาดทุกเรื่อง ในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีถ่ งึ 5 เท่า (ร้อยละ 8.6 และ
ร้อยละ 1.7 ตามลําดับ) (ตาราง 3.3.6ก)

ความรู้สึกต่อตนเอง
ในภาพรวม กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.0) รูส้ กึ ชอบตัวเอง มีรอ้ ยละ 14.2 รูส้ กึ
ไม่ชอบตัวเอง และเพียงร้อยละ 2.8 รูส้ กึ เกลียดตัวเอง เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีร่ ายงานว่า รูส้ กึ ชอบตัวเองในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างที่
สูบบุหรี่ (ร้อยละ 86.8 และร้อยละ 70.1 ตามลําดับ) และกลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีร่ ายงานว่า รูส้ กึ
ไม่ชอบตัวเองในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ 2.5 เท่า (ร้อยละ 26.2 และร้อยละ
10.6 ตามลําดับ) (ตาราง 3.3.6ข)

ความรู้สึกโดดเดีย่ ว
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.8) รายงานว่า ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 20.8 รายงานว่า รูส้ กึ โดดเดีย่ วหลายครัง้ และกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 2.4
รายงานว่า รูส้ กึ โดดเดีย่ วตลอดเวลา เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีส่ ูบบุหรีร่ ายงานว่า รูส้ กึ โดดเดีย่ วหลายครัง้ หรือตลอดเวลาในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีเ่ ล็กน้อย (ร้อยละ 28.9 และร้อยละ 21.5 ตามลําดับ) (ตาราง 3.3.6ข)
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3.4 ความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
3.4.1 ความรู้เรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
ในการสํารวจความรูเ้ รือ่ งผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ ได้สอบถามกลุม่ ตัวอย่าง
ว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสาเหตุของปญั หาสุขภาพและโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอด ใช่
หรือไม่ ผลการสํารวจในภาพรวม พบว่า ประเด็นทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีความรูใ้ นระดับดีมาก (ตอบ
ถูกสูงกว่าร้อยละ 90) ได้แก่ การสูบบุหรีเ่ ป็ นสาเหตุของกลิน่ ปาก (ร้อยละ 96.4) การสูบบุหรี่
ส่งผลให้ผสู้ บู บุหรีแ่ ก่เร็วกว่าอายุ (ร้อยละ 94.8) โรคมะเร็งปอดในผูไ้ ม่สบู บุหรีท่ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรี่
มือสอง (ร้อยละ 93.8) และโรคถุงลมโปง่ พอง (ร้อยละ 93.6)
ประเด็นทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีความรูใ้ นระดับรองลงมา ได้แก่ การสูบบุหรีเ่ ป็ นสาเหตุของ
โรคหลอดเลือดสมอง (ร้อยละ 81.1) โรคเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศในผูส้ บู บุหรีเ่ พศชาย (ร้อยละ
73.1) และโรคหัวใจวาย (ร้อยละ 71.2) กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 63.9 ทีร่ วู้ ่าการสูบบุหรีเ่ ป็ น
สาเหตุของเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเท้า (Gangrene) และร้อยละ 48.3 ทีร่ วู้ า่ การสูบบุหรี่
เป็ นสาเหตุของการแท้งบุตร โดยกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีม่ คี วามรูเ้ รื่องผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการสูบบุหรีด่ กี ว่ากลุม่ ตัวอย่างทีส่ บู บุหรีใ่ นทุกข้อคําถาม (ตาราง 3.4.1)

3.4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจรอบที่ 6
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สูบบุหรี่ เห็นว่า การสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ทีน่ ่ ารังเกียจในสัดส่วนทีส่ งู กว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีส่ บู บุหรีถ่ งึ 3 เท่า (ร้อยละ 55.0 และร้อยละ 18.1 ตามลําดับ)
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีเ่ ห็นว่า สังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหรีใ่ นสัดส่วนทีส่ งู กว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่ (ร้อยละ 41.3 และร้อยละ 27.6 ตามลําดับ)
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สูบบุหรีร่ อ้ ยละ 33.9 เห็นว่า การสูบบุหรีท่ ําให้คนอายุน้อยดูเป็ น
ผูใ้ หญ่ขน้ึ ขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีเ่ ห็นด้วยกับประเด็นนี้เพียงร้อยละ 19.0 จึงควรมี
การรณรงค์ปรับเปลีย่ นทัศนคติในประเด็นดังกล่าวในกลุ่มวัยรุน่ ทีไ่ ม่สบู บุหรีเ่ พือ่ ป้องกันไม่ให้
วัยรุน่ หันมาเริม่ สูบบุหรีเ่ พือ่ แสดงความเป็ นผูใ้ หญ่
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ประเด็นที่ว่า คนรุ่นราวคราวเดียวกับตนเองที่ได้รบั ความนิยมส่วนใหญ่สูบบุหรี่นัน้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีเ่ ห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ไม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 29.9 และร้อยละ 16.4 ตามลําดับ)
สําหรับการยอมรับการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
สูบบุหรีร่ ะบุวา่ ยอมรับได้ทผ่ี ชู้ ายอายุ 15-25 ปี สูบบุหรีใ่ นสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่
สูบบุหรีม่ ากกว่า 2 เท่า (ร้อยละ 33.9 และร้อยละ 15.9 ตามลําดับ) ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ ทีส่ บู บุหรีแ่ ละไม่สบู บุหรีเ่ พียงส่วนน้อยทีย่ อมรับการทีผ่ หู้ ญิงอายุ 15-25 ปี สูบบุหรี่ (ร้อยละ
2.7 และร้อยละ 4.0 ตามลําดับ) ชีใ้ ห้เห็นว่า วัยรุน่ ไทยยอมรับการสูบบุหรีข่ องเพศชายมากกว่า
การสูบบุหรีข่ องเพศหญิง
ในประเด็น การสูบบุหรีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของความทันสมัยนัน้ กลุ่มตัวอย่างทัง้ ทีส่ บู บุหรี่
และไม่สูบบุหรีเ่ พียงส่วนน้อยทีเ่ ห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่
สูบบุ หรี่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่ 2 เท่า
(ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 3.5 ตามลําดับ)
สําหรับประเด็น การสูบบุหรีช่ ่วยควบคุมนํ้าหนักตัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ ทีส่ บู บุหรี่
และไม่สบู บุหรีเ่ พียงส่วนน้อยทีเ่ ห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว แต่กลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีเ่ ห็นด้วย
กับประเด็นดังกล่าวในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ มากกว่า 4 เท่า (ร้อยละ 7.2
และร้อยละ 1.7 ตามลําดับ) (ตาราง 3.4.2ก)
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 เห็นว่า การสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ด/ี ไม่ดมี าก แต่
ยังมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.8 ทีเ่ ห็นว่า การสูบบุหรีเ่ ป็ นเรื่องธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบตาม
สถานภาพการสูบบุหรี่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีม่ ากกว่าร้อยละ 90 เห็นว่า การสูบบุหรี่
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ด/ี ไม่ดมี าก ขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีร่ อ้ ยละ 73.3 มีความเห็นดังกล่าว นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่ เห็นว่า การสูบบุหรีเ่ ป็ นเรือ่ งธรรมดา ในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทีไ่ ม่สบู บุหรีถ่ งึ 5 เท่า (ร้อยละ 23.1 และร้อยละ 4.6 ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ ทีส่ บู บุหรีแ่ ละไม่สบู บุหรีเ่ พียงส่วนน้อยทีเ่ ห็นว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ทีด่ /ี ดีมาก (ร้อยละ 3.6
และร้อยละ 0.7 ตามลําดับ) (ตาราง 3.4.2ข)
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3.4.3 ความคิดเห็นต่อบริษทั ที่ผลิตยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรี่
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.9 เห็นว่า บริษทั ทีผ่ ลิตบุหรีไ่ ม่ควรได้รบั อนุ ญาต
ให้ทาํ การส่งเสริมการขายบุหรี่ และร้อยละ 43.8 เห็นว่า ควรจํากัดให้จดั ทําซองบุหรีแ่ บบเรียบๆ
เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีเ่ ห็นว่าบริษทั ทีผ่ ลิต
บุหรีไ่ ม่ควรได้รบั อนุ ญาตให้ทาํ การส่งเสริมการขายบุหรีส่ งู ถึงร้อยละ 61.8 ขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่าง
ทีส่ บู บุหรีเ่ พียงร้อยละ 31.7 เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว และร้อยละ 48.5 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทีไ่ ม่สบู บุหรีเ่ ห็นว่าบริษทั ทีผ่ ลิตบุหรีค่ วรจํากัดให้จดั ทําซองบุหรีแ่ บบเรียบๆ ขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่าง
ทีส่ บู บุหรีเ่ พียงร้อยละ 28.1 เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่
มีทศั นคติทด่ี ตี ่อบริษทั ทีผ่ ลิตบุหรีม่ ากกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.3 เห็นว่า บริษทั ทีผ่ ลิตบุหรีบ่ ดิ เบือนความจริงเกีย่ วกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่ โดยกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีเ่ ห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวในสัดส่วนทีส่ งู กว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่ (ร้อยละ 27.4 และร้อยละ 18.1 ตามลําดับ)
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 15.3 เห็นว่า บริษทั ทีผ่ ลิตบุหรีพ่ ยายามทําให้คนรุน่ เดียวกับตนเอง
หันมาสนใจการสูบบุหรี่ โดยร้อยละ 16.8 ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรีเ่ ห็นด้วยกับประเด็น
ดังกล่าว และเพียงร้อยละ 10.4 ของกลุม่ ตัวอย่างทีส่ บู บุหรีท่ ม่ี คี วามเห็นดังกล่าว
กลุ่มตัวอย่างเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 8.1) เห็นว่า บริษทั ที่ผลิตบุหรีไ่ ด้ทําสิง่ ที่ดใี ห้แก่
ชุมชน โดยในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างทีส่ ูบบุหรีเ่ ห็นด้วยในสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่
สูบบุหรีเ่ ล็กน้อย (ร้อยละ 11.3 และร้อยละ 7.1 ตามลําดับ) (ตาราง 3.4.3)

3.5 ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ และสถานภาพการ
สูบบุหรี่ของวัยรุ่น
ในส่วนนี้ ได้วเิ คราะห์ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน 3 ประเด็น
คือ กฎหมายห้า มโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุ หรี่ การรณรงค์ให้ความรู้/ข่าวสารเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และความคิดเห็นต่อโฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในหัวข้อ
“บุหรีต่ ดิ ง่าย เลิกยาก อย่าเริม่ เลยดีกว่า” และ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ด ี แล้วผูใ้ หญ่
ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี”่
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3.5.1 แหล่งโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 โดยมีสาระ
เกีย่ วกับการห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีท่ ุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั ยังมีการ
ลักลอบโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรีใ่ นสถานทีต่ ่างๆ จากการสํารวจประสบการณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ คยเห็นโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีใ่ นช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา พบว่า แหล่งทีก่ ลุ่ม
ตัวอย่างเคยเห็นโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีม่ ากทีส่ ุด ได้แก่ ร้านค้าย่อย/ร้านค้าใหญ่ (ร้อยละ
34.6) รองลงมาคือ ผูข้ ายเร่ตามท้องถนน (ร้อยละ 19.1) สถานบันเทิงประเภทต่างๆ (ร้อยละ
18.9) และคอฟฟี่ ชอ็ ป (ร้อยละ 11.7) เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีส่ ูบบุหรีเ่ คยเห็นโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีใ่ นทุกสถานทีด่ งั กล่าวมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ (ตาราง 3.5.1)

3.5.2 แหล่งโฆษณา/ข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
เมือ่ ถามถึงแหล่งโฆษณา/ข่าวสารเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบบุหรีใ่ นช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างระบุแหล่งทีเ่ ห็นโฆษณา/ข่าวสาร ทีเ่ ห็นบ่อยทีส่ ุด คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ
84.1) รองลงมาคือ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และโปสเตอร์ (ร้อยละ 83.5 และร้อยละ 65.4
ตามลําดับ) โดยกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์และโปสเตอร์ ใน
สัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่ ขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารจาก
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรีใ่ นสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่
สําหรับแหล่งโฆษณา/ข่าวสารเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบบุหรีอ่ ่นื ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
ภาพโฆษณาข้า งรถประจํ า ทาง โรงภาพยนตร์ มีส ดั ส่ว นที่ไ ม่แ ตกต่ า งกัน ระหว่า งกลุ่ ม
ตัวอย่างทีส่ บู บุหรีแ่ ละกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ ยกเว้นสถานบันเทิงทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่
เห็นการโฆษณาในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 40.3 และร้อยละ 32.9
ตามลําดับ) (ตาราง 3.5.2)
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3.5.3 การรณรงค์ “บุหรี่ติดง่าย เลิกยาก อย่าเริ่มเลยดีกว่า” และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
ในช่วงก่อนการสํารวจรอบที่ 6 ได้มกี ารรณรงค์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ทีม่ เี นื้อหาว่า “บุหรี่
ติดง่าย เลิกยาก อย่าเริม่ เลยดีกว่า” การสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.4 เคยเห็นการ
รณรงค์ดงั กล่าว โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.9 รายงานว่า การรณรงค์ดงั กล่าวเกีย่ วข้องกับตนเอง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.8) เห็นว่าการรณรงค์ดงั กล่าวมีผลทําให้วยั รุน่ ไม่อยากสูบบุหรี่
มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 17.2 เห็นว่าการรณรงค์ดงั กล่าวไม่มผี ลต่อการอยากสูบบุหรีข่ อง
วัยรุ่น เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ ทีส่ ูบบุหรีแ่ ละไม่สบู
บุหรีเ่ คยเห็นการรณรงค์ดงั กล่าวในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน แต่กลุ่มตัวอย่างทีส่ ูบบุหรีเ่ ห็นว่า
การรณรงค์ดงั กล่าวเกีย่ วข้องกับตนเองในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ
87.6 และร้อยละ 71.1 ตามลําดับ) ในส่วนผลของการรณรงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีส่ ูบบุหรี่
รายงานว่าการรณรงค์ดงั กล่าวมีผลทําให้ไม่อยากสูบบุหรี่ ในสัดส่วนทีส่ ูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ไม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 87.1 และร้อยละ 81.6 ตามลําดับ) (ตาราง 3.5.3ก-ค)

3.5.4 การรณรงค์ “ทําไมผู้ใหญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่
ยอมเลิกสูบบุหรี่” และสถานภาพการสูบบุหรี่
ในช่วงก่อนการสํารวจรอบที่ 6 ได้มกี ารรณรงค์ผา่ นสื่อโทรทัศน์ ทีม่ เี นื้อหาว่า “ทําไม
ผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี”่ ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึง่ เคยเห็นการรณรงค์ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ด ี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิก
สูบบุหรี”่ โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.0 รายงานว่า การรณรงค์ดงั กล่าวเกีย่ วข้องกับตนเอง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.6) เห็นว่าการรณรงค์ดงั กล่าวมีผลทําให้วยั รุ่นไม่อยากสูบ
บุหรี่ มีกลุม่ ตัวอย่างเพียงร้อยละ 15.4 เห็นว่าการรณรงค์ดงั กล่าวไม่มผี ลต่อการอยากสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นเลย (ตาราง 3.5.4ก-ค) การรณรงค์ดงั กล่าวนําไปสูก่ ารพูดคุยเกีย่ วกับผลของการ
สูบบุหรีต่ ่อสุขภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ
65 (ตาราง 3.5.4ง-จ)
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรีเ่ คยเห็นการ
รณรงค์ดงั กล่าวในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 59.8 และร้อยละ 49.5
ตามลําดับ) กลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีเ่ ห็นว่า การรณรงค์ดงั กล่าวเกีย่ วข้องกับตนเองในสัดส่วน
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ทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีม่ าก (ร้อยละ 94.2 และร้อยละ 75.2 ตามลําดับ) ในส่วนผล
ของการรณรงค์ดงั กล่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีส่ ูบบุหรี่ มองว่ามีผลทําให้ไม่อยากสูบบุหรีใ่ น
สัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 92.3 และร้อยละ 82.0 ตามลําดับ) (ตาราง
3.5.4ก-ค) อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ดงั กล่าว นําไปสูก่ ารพูดคุยระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และเพือ่ น ในสัดส่วนทีไ่ ม่ต่างกันเมือ่ เปรียบเทียบตามสถานภาพการสูบบุหรี่ (ตาราง 3.5.4ง-จ)

3.5.5 การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และสถานภาพการสูบบุหรี่
เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงความคิดเห็นต่อผลของโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ทีพ่ ดู ถึง
อันตรายจากสูบบุหรี่ หรือกระตุน้ ให้เลิกสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณครึง่ หนึ่ง ระบุว่า
การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ในอนาคต ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 43.6 เห็นว่า ช่วยลดโอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคต
เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีม่ คี วามเห็นว่า
การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีไ่ ม่มผี ลต่อการตัดสินใจทีจ่ ะสูบบุหรี่ ในอนาคตมีสดั ส่วนทีส่ งู กว่า
กลุ่มตัวอย่างทีส่ บู บุหรีถ่ งึ เกือบ 4 เท่า (ร้อยละ 61.2 และร้อยละ 16.4 ตามลําดับ) และกลุ่ม
ตัวอย่างทีส่ ูบบุหรีม่ คี วามเห็นว่า การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีช่ ่วยลดโอกาสทีจ่ ะสูบบุหรี่
ในอนาคต ในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีป่ ระมาณ 2 เท่า (ร้อยละ 71.7 และ
ร้อยละ 35.2 ตามลําดับ) (ตาราง 3.5.5)

3.6 ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
การเริม่ สูบบุหรีใ่ นช่วงวัยเด็ก และวัยรุน่ ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของผูส้ บู บุหรีใ่ นระยะยาว
มีวยั รุ่นที่สูบบุหรี่จํานวนมากที่ต้องประสบกับปญั หาสุขภาพต่างๆ ตัง้ แต่อายุยงั น้ อย เช่น
เป็ นโรคของระบบทางเดินหายใจ มีความเสีย่ งต่อการเป็ นโรคปอด และสมรรภาพทางกายไม่ด ี
เป็ นต้น นอกจากนี้การสูบบุหรีต่ งั ้ แต่วยั เยาว์ส่งผลให้ผสู้ ูบบุหรีม่ แี นวโน้มติดบุหรีเ่ ป็ นระยะ
เวลานานตลอดช่วงวัยผูใ้ หญ่ ความเสีย่ งของการสูบบุหรีใ่ นวัยรุ่นมีความหลากหลายไปตาม
ลักษณะทางประชากร ภาวะแวดล้อม สังคม และพฤติกรรมต่างๆ การทําความเข้าใจปจั จัย
เสีย่ งของการสูบบุหรีใ่ นวัยรุ่น จะเอือ้ ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมการรณรงค์ไม่ให้วยั รุ่น
สูบบุหรีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในส่วนนี้ ได้ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสํารวจรอบที่ 6 อย่างไรก็ตาม ปจั จัยทีส่ ่งอิทธิพลต่อความเสีย่ งในการสูบบุหรีข่ อง
วัยรุ่น อาจเปลีย่ นแปลงตามกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจสังคม และการปรับเปลีย่ นนโยบายรัฐ
ดังนัน้ หากศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในการสํารวจ
รอบที่ 6 นี้ ร่วมกับการเปรียบเทียบผลของการสํารวจในรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 ทีไ่ ด้เคยวิเคราะห์
ไว้ในรายงานการวิจยั ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การ
สํารวจกลุ่มวัยรุน่ รอบที่ 5 (ทวิมา ศิรริ ศั มี และคณะ 2556) ซึง่ จะช่วยให้เข้าใจปจั จัยเสีย่ งที่
ส่งผลต่อการสูบบุหรีใ่ นวัยรุน่ ได้ดยี งิ่ ขึน้
ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression
Analysis) เพื่อศึกษาปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง ปจั จัยทีน่ ํามาวิเคราะห์
แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย อายุ เพศ เขตทีอ่ ยูอ่ าศัย และสถานภาพ
การศึกษา
2. ปจั จัยภายใน ประกอบด้วย ความรูส้ กึ ต่อตนเอง ความเห็นต่อสิง่ ทีต่ นเอง
กระทํา ความรูส้ กึ เศร้า และความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่
3. ปจั จัยภายนอก ประกอบด้วย จํานวนเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวทีส่ บู บุหรี่ การมีพช่ี ายหรือพีส่ าวสูบบุหรี่ การจํากัดพืน้ ทีส่ บู บุหรีใ่ นบ้าน
จํานวนแหล่งทีเ่ คยเห็นการโฆษณาบุหรี่ จํานวนแหล่งทีเ่ คยเห็นการโฆษณาข่าวสาร
เกีย่ วกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และความถีใ่ นการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่าง 3 แบบจําลอง ดังนี้
แบบจําลองที่ 1 ศึกษาปจั จัยเสีย่ งของการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่างจากอิทธิพลของ
ปจั จัยภายในเพียงกลุม่ เดียว โดยกําหนดให้ปจั จัยภายนอก และ
ลักษณะทางประชากรเป็ นปจั จัยควบคุม
แบบจําลองที่ 2 ศึกษาปจั จัยเสีย่ งของการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่างจากอิทธิพลของ
ปจั จัยภายนอกเพียงกลุ่มเดียว โดยกําหนดให้ปจั จัยภายใน และ
ลักษณะทางประชากรเป็ นปจั จัยควบคุม
แบบจําลองที่ 3 ศึกษาปจั จัยเสีย่ งของการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่างจากอิทธิพลของ
ปจั จัยภายใน ปจั จัยภายนอก และลักษณะทางประชากร
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจรอบที่ 6 โดยการศึกษาปจั จัยเสีย่ งการสูบบุหรีข่ อง
กลุ่มตัวอย่างจากอิทธิพลของปจั จัยภายในเพียงกลุ่มเดียว (แบบจําลองที่ 1) พบปจั จัยทีอ่ ทิ ธิพล
ต่อความเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้ (ตาราง 3.6)
 ความรู้สึกต่อตนเอง กลุ่มตัวอย่างทีร่ สู้ กึ ไม่ชอบ หรือเกลียดตนเอง มีความ
เสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีพ่ งึ พอใจในตนเอง กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างทีร่ สู้ กึ ไม่ชอบตัวเอง มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทีร่ สู้ กึ ชอบตัวเอง 2.6 เท่า และกลุ่มตัวอย่างทีร่ สู้ กึ เกลียดตัวเอง มีความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุม่ ตัวอย่างทีร่ สู้ กึ ชอบตัวเอง 5.4 เท่า
 ความคิ ดเห็นต่อการสูบบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามเห็นต่อการสูบบุหรีใ่ น
เชิงลบ มีความเสีย่ งต่อการสูบบุหรีน่ ้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามเห็นต่อการ
สูบบุหรีใ่ นเชิงบวก กล่าวคือ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ องว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ธรรมดา
มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ องว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่
ไม่ดอี ย่างมาก ถึง 12.3 เท่า และกลุ่มตัวอย่างทีม่ องว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ไม่ด ี
มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ องว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่
ไม่ดอี ย่างมาก 2.8 เท่า
ผลการศึกษาปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่างจากอิทธิพลของปจั จัยภายนอก
เพียงกลุ่มเดียว (แบบจําลองที่ 2) พบปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
 จํานวนเพื่อนสนิ ทที่สบู บุหรี่ (จากจํานวนเพือ่ นสนิท 5 คน) พบว่า หาก
จํานวนเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรีเ่ พิม่ ขึน้ ความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีข่ องกลุม่
ตัวอย่างก็จะเพิม่ ขึน้ ด้วย โดยกลุม่ ตัวอย่างทีม่ จี าํ นวนเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่
เพิม่ ขึน้ 1 คน มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีเ่ พิม่ ขึน้ 3.2 เท่า
ผลการศึกษาปจั จัยเสีย่ งการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างจากอิทธิพลของปจั จัยภายใน
ปจั จัยภายนอก และลักษณะทางประชากร (แบบจําลองที่ 3) สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้
 เพศ พบว่า เพศเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง โดยเพศชาย
มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่าเพศหญิง 21.6 เท่า
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 สถานภาพการศึกษา กลุ่มทีไ่ ม่ได้เป็ นนักเรียน/นักศึกษามีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ น
ผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุ่มทีเ่ ป็ นนักเรียน/นักศึกษา 8.7 เท่า
 ความเห็นต่อสิ่ งที่ ตนเองกระทํา กลุ่มทีร่ สู้ กึ ว่าตนเองมักกระทําสิง่ ต่างๆผิด
พลาดมีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุ่มทีไ่ ม่รสู้ กึ ฝงั ใจกับความผิดพลาด
ของตนเอง กล่าวคือ กลุ่มทีร่ สู้ กึ ว่าตัวเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง มีความเสีย่ งที่
จะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุม่ ทีร่ สู้ กึ ว่าตัวเองทําถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ ถึง 3.0 เท่า
 ความคิ ดเห็นต่ อการสูบบุหรี่ กลุ่มที่มคี วามเห็นต่อการสูบบุหรี่ในเชิงลบมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีต่ ่ํากว่ากลุม่ ทีม่ คี วามเห็นต่อการสูบบุหรีใ่ นเชิงบวก
กล่าวคือ กลุม่ ทีม่ องว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ธรรมดา มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรี่
สูงกว่ากลุ่มทีม่ องว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ไม่ดอี ย่างมาก ถึง 8.2 เท่า และกลุ่มที่
มองว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ไม่ดี มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีส่ งู กว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ องว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ไม่ดอี ย่างมาก 2.8 เท่า
 จํานวนเพื่อนสนิ ทที่สูบบุหรี่ (จากจํานวนเพือ่ นสนิท 5 คน) พบว่า หากจํานวน
เพื่อนสนิทที่สูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ ความเสีย่ งที่จะเป็ นผูส้ ูบบุหรี่จะเพิม่ ขึน้ ด้วย โดย
กลุ่มทีม่ จี ํานวนเพื่อนสนิททีส่ บู บุหรี่ เพิม่ ขึน้ 1 คน มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู
บุหรีเ่ พิม่ ขึน้ 2.7 เท่า
 ความถี่ในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ พบว่า กลุ่มทีเ่ คยเห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรีบ่ างครัง้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีต่ ่าํ กว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เคย
เห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ร้อยละ 93 อย่างไรก็ตาม กลุ่มทีเ่ คยเห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรีบ่ ่อยถึงบ่อยมาก มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีไ่ ม่แตกต่าง
ไปจากกลุม่ ทีไ่ ม่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรีอ่ ย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สําหรับปจั จัยทีน่ ํามาวิเคราะห์และพบว่าไม่มอี ทิ ธิพลต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง
ในรอบการสํารวจที่ 6 ได้แก่ อายุ เขตทีอ่ ยูอ่ าศัย ความรูส้ กึ เศร้า จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ทีส่ บู บุหรี่ การมีพช่ี ายหรือพีส่ าวสูบบุหรี่ พืน้ ทีท่ อ่ี นุ ญาตให้สบู บุหรีใ่ นบ้าน จํานวนแหล่งทีเ่ คย
เห็นการโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรี่ และจํานวนแหล่งทีเ่ คยเห็นการโฆษณา/ข่าวสารเกีย่ วกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่
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เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นผูส้ ูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างใน
การสํารวจทุกรอบทีผ่ า่ นมา สามารถแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที ่ 1 ปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญในทุกรอบ
การสํารวจทัง้ 6 รอบ ได้แก่ เพศ จํานวนเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่ และการดื่มเหล้า/เบียร์ (สําหรับ
ปจั จัยเรือ่ งการดืม่ เหล้า/เบียร์ ได้ทาํ การสํารวจในรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 และมีผลสรุปว่าเป็ นปจั จัย
เสีย่ งสําคัญต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง จึงไม่มกี ารวิเคราะห์ซ้ําในการสํารวจรอบที่ 5 และ
รอบที่ 6)
กลุ่มที ่ 2 ปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญต่อ การสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสําคัญใน
บางรอบของการสํารวจ ได้แก่
 อายุ เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 รอบ คือ การ
สํารวจรอบที่ 2
 การศึกษา เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีใ่ น 5 รอบของการสํารวจ ได้แก่
การสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6
 การมีพช่ี ายหรือพีส่ าวสูบบุหรี่ เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง
เพียง 1 รอบ คือ การสํารวจรอบที่ 2
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทีส่ บู บุหรี่ เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะใน 3 รอบของการสํารวจ คือ การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4
 ความรูส้ กึ ต่อตนเองเป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างใน 2 รอบ
ของการสํารวจ คือ การสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3
 ความรูส้ กึ เศร้าเป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างใน 2 รอบ ของ
การสํารวจ คือ การสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 4
 ความเห็นต่อสิง่ ทีต่ นเองกระทําเป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง
ใน 4 รอบของการสํารวจ คือ การสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 6
 ความคิดเห็นต่อการสูบบุหรีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง
ใน 5 รอบของการสํารวจ คือ การสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
และรอบที่ 6
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 การอนุ ญาตให้สบู บุหรีใ่ นบ้านเป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง
ใน 3 รอบของการสํารวจ คือ การสํารวจรอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทีส่ ูบบุหรีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่ม
ตัวอย่างใน 3 รอบของการสํารวจ คือ การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3
กลุ่มที ่ 3 ปจั จัยทีไ่ ม่พบว่ามีอทิ ธิพลต่อการการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่าง ในทุกรอบ
ของการสํารวจ ได้แก่ เขตทีอ่ ยูอ่ าศัย จํานวนแหล่งทีเ่ คยเห็นการโฆษณาบุหรี/่ ส่งเสริมการ
ขายบุหรี่ จํานวนแหล่งทีเ่ คยเห็นการโฆษณา/ข่าวสารเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบบุหรี่

3.7 เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 6
3.7.1 อัตราความชุกของการสูบบุหรี่
ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ ได้ ทํ า การ
วิเคราะห์อตั ราความชุกของการสูบบุหรี่
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นทีม่ อี ายุระหว่าง
13-17 ปี ในทุกรอบการสํารวจ เพือ่ สะท้อน
ให้เ ห็น แนวโน้ ม การสูบ บุ ห รี่ใ นกลุ่ม อายุ
ดังกล่าว ในภาพรวม อัตราความชุกของ
การสูบบุหรีข่ องกลุ่ม ตัว อย่า งมีแ นวโน้ ม
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หลังการ
ภาพ 3.7.1 อัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่
สํารวจรอบที่ 4 พบว่า อัตราความชุกของ
อายุ 13-17 ปี จําแนกตามเพศและรอบการสํารวจ
การสูบบุหรีม่ แี นวโน้มลดลงเล็กน้อย
แต่ยงั สูงกว่าการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 3 อัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 11.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 (2548) เป็ นร้อยละ 13.5 ในการสํารวจรอบที่ 6
(2555) โดยในการสํารวจรอบที่ 4 (2552) อัตราความชุกของการสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุด ที่
ร้อยละ 16.6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราความชุกของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นชายที่สูบ
บุหรีค่ ล้ายคลึงกับการเปลีย่ นแปลงภาพรวม ในขณะทีอ่ ตั ราความชุกของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น
หญิงทีส่ บู บุหรีค่ อ่ นข้างคงตัวทีป่ ระมาณร้อยละ 1.5 (ตาราง 3.7.1ก)
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เมือ่ เปรียบเทียบอัตราความชุกของการสูบบุหรีต่ ามเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่า อัตราการ
สูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในกรุงเทพฯสูงสุดเมือ่ เปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ โดยสูงกว่าร้อยละ 20 ใน
เกือบทุกรอบการสํารวจ อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในเขตภาคกลางมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่
ประมาณร้อยละ 10 ในการสํารวจ 4 รอบแรก และเพิม่ สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 22.4 ในการสํารวจ
รอบที่ 5 และลดลงเหลือร้อยละ 14.1 ในการสํารวจรอบที่ 6 สําหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้อตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือ ค่อยๆเพิม่ สูงขึน้
ในการสํารวจ 4 รอบแรก แต่คอ่ ยๆ ลดลงในการสํารวจรอบที่ 5 และรอบที่ 6 ขณะทีภ่ าคเหนือ
มีอตั ราการสูบบุหรีโ่ ดยเฉลีย่ ตํ่าสุด โดยคงทีป่ ระมาณร้อยละ 10 ในการสํารวจ 3 รอบแรก มี
แนวโน้มลดลงเหลือประมาณร้อยละ 5 ในการสํารวจรอบที่ 4 และรอบที่ 5 และกลับเพิม่ เป็ น
ร้อยละ 10 ในการสํารวจรอบที่ 6 (ตาราง 3.7.1ข)

3.7.2 ผลของนโยบายห้ามขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี
เมื่อพิจารณาการเข้าถึงบุหรีข่ องวัยรุ่นทีส่ บู บุหรี่ พบว่า แนวโน้มของการซื้อบุหรีด่ ว้ ย
ตนเองเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 38.0 ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 88.7 ใน
การสํารวจรอบที่ 6 และสัดส่วนของการได้บุหรีม่ าจากผูอ้ ่นื ลดน้อยลง โดยเพื่อนเคยเป็ น
แหล่งทีม่ าของบุหรี่ทส่ี ําคัญที่สุด คือ ร้อยละ 47.9 ในการสํารวจรอบที่ 1 และลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นร้อยละ 8.1 ในการสํารวจรอบที่ 6 โดยเพือ่ นกลายเป็ นแหล่งทีม่ าของบุหรีท่ ส่ี าํ คัญ
เป็ นลําดับทีส่ องซึ่งแนวโน้มที่
ลดลงนี้ สอดคล้ อ งกั บ การ
ได้รบั บุหรีจ่ ากผูอ้ ่นื ทีซ่ ้อื มาให้
โ ด ย สั ด ส่ ว น ข อ ง วั ย รุ่ น ที่
รายงานว่าได้บุหรี่จากคนอื่น
ซื้อ ให้ ลดลงจากร้อ ยละ 9.9
ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ น
ร้อยละ 1.8 ในการสํารวจรอบ
ที่ 6 ซึ่ ง การได้ ม าของบุ ห รี่
อาจจะมีความสัมพันธ์กบั อายุ
ของวัยรุน่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกรอบ
ภาพ 3.7.2ก แหล่งทีม่ าของบุหรี ่
การสํารวจ
จําแนกตามรอบการสํารวจ
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ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึง่ ได้ควบคุม
ไม่ให้ผูป้ ระกอบการจําหน่ ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี แต่จากการสํารวจ พบว่า ยังมี
ผูป้ ระกอบการบางส่วนขายบุหรีใ่ ห้เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ในทุกรอบการสํารวจ โดยจากการ
สอบถามกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 18 ปี ถึงประสบการณ์การซือ้ บุหรีใ่ นช่วง 30 วันทีผ่ า่ นมา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43-45 เคยซื้อบุหรีใ่ นช่วง 30 วันก่อนการสํารวจในรอบที่ 1 ถึง
รอบที่ 5 และมีสดั ส่วนลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 32.9 ในรอบที่ 6 อย่างไรก็ตาม เป็ นทีน่ ่า
ห่วงใยว่า สัดส่วนของผูท้ เ่ี คยถูกปฎิเสธการขายบุหรีเ่ มือ่ ไปซือ้ บุหรี่ อยูใ่ นอัตราทีไ่ ม่สงู มากนัก
และมีแนวโน้มลดตํ่าลงเรือ่ ยๆ โดยเมือ่ ถามกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 18 ปี ทีเ่ คยมีประสบการณ์
ซือ้ บุหรีใ่ นช่วง 30 วันทีผ่ า่ นมา ถึงประสบการณ์ของการถูกปฏิเสธการขายบุหรีเ่ นื่องจากอายุต่าํ
กว่า 18 ปี พบว่า ผูท้ เ่ี คยถูกปฎิเสธการขายบุหรีล่ ดลงจากร้อยละ 54.7 ในการสํารวจรอบที่ 1
เป็ นร้อยละ 31.9 ในการสํารวจรอบที่ 6 (ตาราง 3.7.2ก-ข)

ภาพ 3.7.2ข กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยซื้อบุหรี่ และเคยถูกปฏิเสธการขายบุหรีใ่ นช่วง 30 วันทีผ่ ่านมา
จําแนกตามรอบการสํารวจ (เฉพาะกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุระหว่าง 13-17 ปี)

3.7.3 ผลของนโยบายห้ามวางโชว์บหุ รี่ ณ จุดขาย
การได้เห็นการวางโชว์บุหรี่ อาจ
เป็ นป จั จัยที่กระตุ้ น ให้ว ยั รุ่ น อยากสู บ
บุ ห รี่ ไ ด้ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ม ี
ประกาศห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ดัง กล่ า วมีผ ลบัง คับ ใช้ห ลัง การสํา รวจ
รอบที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2548) ผล
การสํารวจชีใ้ ห้เห็นปญั หาในการบังคับ
ใช้กฎหมายห้ามการวางโชว์บุหรี่ ณ จุด

ภาพ 3.7.3 อัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องกลุม่ ตัวอย่าง
ทีม่ อี ายุระหว่าง 13 -17ปี และการเคยเห็นการวางโชว์บุหรี ่
ณ จุดขาย จําแนกตามรอบการสํารวจ
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ขายของผูป้ ระกอบการในระยะยาว โดยผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่าเคยเห็นบุหรี่
วางโชว์บนชัน้ หรือเคาน์เตอร์ในร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า บ้างหรือไม่ พบว่า ในภาพรวม
กลุ่ มตัวอย่ างมีแ นวโน้ มเคยเห็น บุ ห รี่ว างโชว์บ นชัน้ หรือ เคาน์ เ ตอร์เ พิ่ม ขึ้น จากประมาณ
ครึง่ หนึ่งในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 เป็ นร้อยละ 61.6 และร้อยละ 65.0 ในการ
สํารวจรอบที่ 5 และรอบที่ 6 ตามลําดับ ซึ่งแม้ประกาศห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย จะมีผล
บังคับใช้มาเป็ นระยะเวลานาน แต่ยงั คงมีผูป้ ระกอบการจํานวนไม่น้อยทีฝ่ ่าฝื นโดยวางโชว์
บุหรี่ ณ จุดขาย (ตาราง 3.7.3)

3.7.4 ผลของการรณรงค์ การจํากัดพืน้ ที่สบู บุหรี่ในบ้านและในสถานศึกษา
การรณรงค์การจํากัดพืน้ ทีส่ ูบบุหรีใ่ นบ้านมีเป้าหมายในการปกป้องดูแลผูท้ อ่ี าจได้รบั
ผลกระทบจากควันบุหรีม่ อื สอง ช่วยลดจํานวนผูส้ บู บุหรีห่ น้าใหม่จากการสร้างต้นแบบทีด่ ใี น
ครัวเรือน และสร้า งอุ ปสรรคในการสูบบุ หรี่ข องวัยรุ่น ผลจากการสํา รวจสะท้อ นถึง การ
มองเห็นความสํา คัญของการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบ้านที่เพิม่ สูงขึน้ ในครัวเรือ น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างวัยรุ่นทีอ่ าศัยอยู่ในครัวเรือนทีห่ ้ามสูบบุหรีใ่ นทุกพื้นทีใ่ นบ้านเพิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ
27.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ น ร้อยละ 63.6 ในการสํารวจรอบที่ 2 ซึ่งสัมพันธ์กบั การ
รณรงค์เรือ่ งบ้านปลอดบุหรี่ ทีเ่ ริม่ มีการรณรงค์ตงั ้ แต่ปี 2548 โดยมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู
บุหรี่และสํานักงานกองทุนสนุ บสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้ดําเนินกิจกรรม
รณรงค์ ใ นหลายรู ป แบบทัง้ ในลัก ษณะสื่ อ สารสาธารณะ และกิ จ กรรมมุ่ ง เป้ าไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างจริงจังในเวลาต่อมา (ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุม
การบริโภคยาสูบ 2550) สัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีห่ า้ มสูบบุหรีใ่ น
ทุกพืน้ ทีใ่ นบ้านเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ
ร้อยละ 60 ตัง้ แต่การสํารวจรอบที่ 2
จนถึงรอบที่ 6 ในทางกลับกัน กลุ่ม
ตัวอย่างวัยรุ่นทีอ่ าศัยอยู่ในครัวเรือน
ที่อนุ ญาตให้สูบบุ หรี่ได้ในบางพื้นที่
ในบ้านก็มสี ดั ส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเช่นกัน จากร้อยละ 59.7 ในการ
สํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 29.7 ใน
ภาพ 3.7.4 ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตาม
การสํารวจรอบที่ 6 (ตาราง 3.7.4ก)
การจํากัดพื้นทีส่ บู บุหรีใ่ นบ้าน และรอบการสํารวจ
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ปญั หาการสูบ บุ หรี่ใ นกลุ่ม วัยรุ่น ยัง คงมีอ ยู่ใ นสัง คมไทย แม้ว่าวัย รุ่น ที่อาศัยอยู่ใ น
ครัวเรือนทีห่ า้ มสูบบุหรีใ่ นทุกพืน้ ทีใ่ นบ้านจะมีสดั ส่วนสูง แต่กย็ งั คงมีพอ่ แม่ ผูป้ กครองสูบบุหรี่
ในบ้าน ทีส่ ามารถนําไปสูพ่ ฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องเด็กในอนาคตได้ และส่งผลร้ายต่อสุขภาพ
เด็กจากการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง ผลเสียเหล่านี้สะท้อนถึงความจําเป็ นในการเข้ามามีบทบาท
สําคัญของภาครัฐในการร่วมสร้างบ้านปลอดบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจในรอบที่ 5
และรอบที่ 6 ทีพ่ บว่าวัยรุ่นมากกว่าร้อยละ 90 เห็นว่ารัฐบาลควรรณรงค์บา้ นปลอดบุหรี่
(ตาราง 3.7.4ข)
โรงเรียนเป็ นอีกพืน้ ทีห่ นึ่งทีเ่ ด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํากิจกรรมต่างๆ
นอกเหนือจากบ้าน การสูบบุหรีข่ องเพื่อน และการซื้อขายแบ่งปนั บุหรีใ่ นโรงเรียนถือเป็ นสิง่
กระตุ้นเร้าให้เด็กสูบบุ หรี่ได้ง่าย ดังนัน้ การรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ก็เป็ นอีกช่องทาง
สําคัญทีช่ ว่ ยปิดช่องโหว่ไม่ให้วยั รุน่ ไทยสูบบุหรีไ่ ด้ ผลการสํารวจในรอบที่ 5 และรอบที่ 6 ที่
พบว่าวัยรุน่ ประมาณร้อยละ 95 เห็นว่ารัฐบาลควรรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ (ตาราง 3.7.4ค)

3.7.5 ผลของนโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
นโยบายฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ เป็ นมาตรการรณรงค์การลดการบริโภคยาสูบทีเ่ ข้าถึง
ผูส้ บู บุหรีไ่ ด้โดยตรงและบ่อยครัง้ โดยฉลากคําเตือนบนซองบุหรีส่ ามารถให้ขอ้ มูลถึงอันตราย
ของการสูบบุหรีแ่ ก่ผสู้ ูบบุหรี่ และบุคคลทัวไปได้
่
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
รัฐบาลได้ปรับเปลีย่ นรูปภาพ และเพิม่ ขนาดคําเตือนบนซองบุหรีม่ าโดยตลอด เพื่อให้ฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ผลจากการสํา รวจที่
เกี่ยวข้องกับฉลากคําเตือน
บนซองบุหรีช่ ใ้ี ห้ เห็นว่าการ
มีประสบการณ์เคยเห็นฉลาก
คํ า เตือ นบนซองบุห รี่ข อง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีแ นวโน้ ม ที่
ค่อนข้างผันผวน โดยสัดส่วน
ของผู้ ทีไ่ ม่เคยเห็นฉลากคํา
เตือนเลยลดลงจาก ร้อยละ

ภาพ 3.7.5ก ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามความถี ่
ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี ่ และรอบการสํารวจ
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19.9 ในการสํารวจรอบที่ 1 เหลือร้อยละ 5.2 ในการสํารวจรอบที่ 4 และปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 21.5 ในการสํารวจรอบที่ 6 ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของผูท้ เ่ี คยเห็นฉลากคําเตือน
บ่อยและบ่อยมาก มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 32.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 54.1
ในการสํารวจรอบที่ 4 และปรับตัวลดตํ่าลงเรือ่ ยๆ ในการสํารวจรอบที่ 5 และรอบที่ 6 (ร้อยละ
42.0 และร้อยละ 35.8 ตามลําดับ) (ตาราง 3.7.5ก)
อย่างไรก็ตาม ฉลากคําเตือนบนซองบุหรีส่ ามารถทําให้ผสู้ ูบบุหรีน่ ึกถึงอันตรายจาก
การสูบบุหรีไ่ ด้ด ี โดยสัดส่วนของผูท้ ร่ี ายงานว่าฉลากคําเตือนทําให้นึกถึงอันตรายจากการ
สูบบุหรีต่ ่อสุขภาพมากเพิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 38.9 ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 52.8 ใน
การสํารวจรอบที่ 5 และลดลงเล็กน้อยในการสํารวจรอบที่ 6 (ร้อยละ 47.5) การปรับตัว
เพิม่ ขึน้ เห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ซึง่ เป็ นช่วงของการ

ภาพ 3.7.5ข ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือน
ทําให้คดิ ถึงอันตรายจากการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ และรอบการสํารวจ

ปรับเปลีย่ นนโยบายฉลากคํา
เตือนจากแบบข้อความเพียง
อย่ า งเดี ย ว เป็ น แบบชนิ ด
รู ป ภาพประกอบข้ อ ความ
นอกจากนี้ สัด ส่วนของผู้ท่ี
รายงานว่ า ฉลากคํ า เตื อ น
ช่ว ยให้ค นในวัย เดียวกัน ไม่
คิ ด ที่ จ ะ สู บ บุ หรี่ ค ง อยู่ ใ น
ระดับ สู ง ต่ อ เนื่ อ งจากการ
สํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 6
(ประมาณสี่ใ นห้า ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง) (ตาราง 3.7.5ข-ค)

3.7.6 ผลของนโยบายห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรี่
การรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ เช่น ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และการรณรงค์
บ้านและโรงเรียนปลอดบุหรี่ แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่กย็ งั คงมีขอ้ จํากัดในหลายๆ ประเด็น
ส่งผลให้ยงั คงมีนกั สูบหน้าใหม่เกิดขึน้ ในสังคมไทยอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุ่นเป็ นวัยทีต่ อ้ งการ
ค้นพบสิง่ แปลกใหม่ อยากรู้ อยากลอง และสามารถตกเป็ นเหยือ่ การชักจูงใจจากการโฆษณา
ส่งเสริมการขายบุหรีไ่ ด้งา่ ย นโยบายการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรีจ่ งึ มีความสําคัญใน
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การลดการชวนเชือ่ และสร้างค่านิยมทีผ่ ดิ ในการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มวัยรุน่ ได้ ผลการสํารวจเกีย่ วกับ
การเห็นโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรี่ ในรอบ 12 เดือนก่อนการสํารวจ พบว่า วัยรุน่ มากกว่า
ครึง่ ไม่เคยเห็นโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีใ่ นการสํารวจทัง้ 6 รอบ อย่างไรก็ตาม เป็ นทีน่ ่ า
กังวลใจว่า มากกว่าหนึ่งในสามของวัยรุ่นเคยเห็นโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรี่ โดยผลการ
สํารวจทัง้ 6 รอบพบว่า สัดส่วนของวัยรุน่ ทีเ่ คยเห็นโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีบ่ า้ งบางครัง้
มีรอ้ ยละ 30.0-36.1 และสัดส่วนของวัยรุ่นทีเ่ คยเห็นโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีบ่ ่อยมี
ร้อยละ 4.2-7.0 (ตาราง 3.7.6ก)
เมือ่ พิจารณาแหล่งทีม่ าของโฆษณา/ส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นการโฆษณา
ส่งเสริมการขายจากร้านค้าย่อยมากทีส่ ุด สอดคล้องกันในการสํารวจทัง้ 6 รอบ และมีแนวโน้ม
การเห็นโฆษณาส่งเสริมการขายจากร้านค้าย่อยเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 28.4 ในการ
สํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 34.6 ในการสํารวจรอบที่ 6 (ตาราง 3.7.6ข)
เมือ่ พิจารณาการเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่ เวลาทีด่ โู ทรทัศน์ วิดโี อ หรือภาพยนตร์
ซึง่ สามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม และทัศนคติของวัยรุน่ ต่อการสูบบุหรีไ่ ด้ พบว่า วัยรุ่น
ส่วนใหญ่เคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรีจ่ ากโทรทัศน์ วิดโี อ หรือภาพยนตร์ โดยสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยเห็นเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 62.6 ในรอบการสํารวจที่ 1 เป็ นร้อยละ 72.8 ใน
รอบการสํารวจที่ 6 และสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีร่ ายงานว่าเคยเห็นบ่อย มีประมาณร้อยละ
11.3-25.3 ในช่วง 6 รอบการสํารวจ (ตาราง 3.7.6ค)

ส่วนที่ 4
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia: ITCSEA (Thailand) เป็ นการวิจยั ศึกษาผลกระทบในระยะยาว เพือ่ สํารวจพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ รวมทัง้ ติดตามผลกระทบของนโยบายการควบคุมการสูบบุหรีใ่ นประเทศไทย โดยสํารวจ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้ ความเชื่อและทัศนคติเกีย่ วกับบุหรี่ พฤติกรรม
การสูบบุหรีแ่ ละผลกระทบของการสูบบุหรี่ รวมทัง้ ติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย รายงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะนําเสนอผลการสํารวจใน
รอบที่ 6 (ตุ ล าคม-ธัน วาคม 2555) และนํ า เสนอผลการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ในช่ว งที่
ทําการศึกษา ระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6
(ระหว่างปี 2548-2555) ที่ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้แก่
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย การจํากัดพืน้ ทีส่ บู บุหรีใ่ นบ้าน
การห้ามโฆษณาการขายบุหรี่ การห้ามจําหน่ายบุหรีใ่ ห้กบั เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี และการ
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
กลุม่ ตัวอย่างในการสํารวจรอบที่ 6 คือ วัยรุน่ ชายและวัยรุน่ หญิง อายุระหว่าง 13-25 ปี
รวมทัง้ สิน้ 965 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่างเก่าจํานวน 702 คนทีต่ ดิ ตามได้จาก
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 และกลุ่มตัวอย่างใหม่ทเ่ี ก็บ
เพิม่ ในการสํารวจรอบที่ 6 มีจาํ นวน 263 คน

4.1 สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
อัตราความชุกของการสูบบุหรี่
การศึกษาครัง้ นี้ได้ทาํ การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ อายุระหว่าง
13-17 ปี ในการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 6 พบว่า ในภาพรวม อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 11.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 13.5 ในการ
สํารวจรอบที่ 6 เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ทีพ่ บว่า อัตรา
การบริโภคยาสูบเริม่ ทรงตัวตัง้ แต่ปี 2550 จากทีเ่ คยลดเป็ นลําดับ ทัง้ นี้เป็ นเพราะกลุ่มวัยรุ่น
อายุ 15-24 ปี มีแนวโน้มสูบบุหรี่สูงขึน้ โดยวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี จากที่มอี ตั ราการสูบบุหรี่
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ตํ่าสุดในปี 2544 ทีร่ อ้ ยละ 6.4 เพิม่ เป็ นร้อยละ 7.6 ในปี 2552 และวัยรุน่ อายุ 19-24 ปี จากที่
มีอตั ราสูบบุหรีต่ ่าํ สุดในปี 2547 ทีร่ อ้ ยละ 20.9 เพิม่ เป็ นร้อยละ 22.1 ในปี 2552 โดยวัยรุน่ ชาย
อายุ 19-24 ปี มีอตั ราการสูบบุหรีส่ งู ถึงร้อยละ 51 ขณะที่ วัยรุน่ หญิงทีเ่ คยมีอตั ราการสูบบุหรี่
ตํ่าเพียงร้อยละ 0.6 ในปี 2550 เพิม่ เป็ นร้อยละ 0.6 ในปี 2552 (สํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ 2555)
เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในต่างประเทศ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นไทยใกล้เคียงกับของวัยรุน่ มาเลเซีย (Sirirassamee et. al., 2011; Hammond et. al.,
2008) การศึกษาการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ โดย Global Youth Tobacco Survey (GYTS) พบว่า
อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ไทยใกล้เคียงกับหลายประเทศในแถบเอเชียใต้ ได้แก่ ศรีลงั กา และ
เนปาล (Kabir et. al., 2013) แต่สงู กว่าอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ จีนและวัยรุ่นสิงคโปร์ เมือ่
เปรียบเทียบกับวัยรุ่นในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา พบว่า อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นไทย
ยังตํ่ากว่าวัยรุ่นอเมริกนั และอีกหลายประเทศในแถบยุโรปตะวันออก เช่น โปแลนด์ ยูเครน
(The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group, 2002)

เพศกับการสูบบุหรี่
จากผลการสํา รวจ พบว่า อัต ราการสู บ บุห รี่ ข องวัย รุ่น ชายไทยสู ง กว่ า วัย รุ่น
หญิงไทย มากกว่า 10 เท่า ในทุกรอบการสํารวจ เมือ่ เปรียบเทียบกับงานวิจยั ทีส่ าํ รวจ
การสูบบุหรีข่ องเยาวชนในประเทศแถบเอเชีย พบผลทีส่ อดคล้องกัน คือ เยาวชนชายมีอตั รา
การสูบบุหรีส่ งู กว่าเยาวชนหญิง โดยผลการสํารวจของ GYTS พบว่า อัตราการสูบบุหรีข่ อง
วัยรุ่นชายเวียตนามอายุ 13-15 ปี สูงกว่าวัยรุน่ หญิง 6 เท่า (Page et. al., 2014) และการศึกษา
ของ Kabir และ Goh (2013) พบว่า อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ชายเนปาล บังคลาเทศ และ
ศรีลงั กา สูงกว่าวัยรุน่ หญิง 2 เท่า ทัง้ นี้ อาจเกิดจากทัศนคติของสังคมต่อการยอมรับการสูบ
บุหรีข่ องเพศหญิงและเพศชายทีแ่ ตกต่างกัน จากการศึกษาของ ทวิมา ศิรริ ศั มี และคณะ (2556)
ในประเด็นทัศนคติของวัยรุ่นต่อการสูบบุหรี่ พบว่า วัยรุ่นทัง้ ชายและหญิ งยอมรับการสูบ
บุหรี่ของเพศชายอายุ 15-25 ปี มากกว่าเพศหญิ งในช่วงอายุเดียวกัน การศึกษาปจั จัย
เสีย่ งของการสูบบุหรีใ่ นประเทศมาเลเซีย พบว่า ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นปจั จัยสําคัญต่อ
การสูบบุหรี่ของวัยรุ่น หญิง ได้แก่ การรับรู้ว่าการสูบบุหรี่ในเพศหญิงเป็ นเรื่องปกติ การมี
เพื่อนสนิทสูบบุหรี่ การมีเพื่อนทีส่ บู บุหรีห่ ลายคน และการเก็บสิง่ ของทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ของยีห่ อ้
บุหรี่ (Manaf และ Shamsuddin, 2008)
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อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในประเทศ
แถบยุโรป พบว่า บางประเทศมีอตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงใกล้เคียงกัน
เช่น การศึกษาของ Sovinova และ Csemy (2004) ในประเทศเชค พบว่า นักเรียนทีก่ าํ ลัง
เรียนในเกรด 7-9 มีอตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นหญิงเท่ากับร้อยละ 34.9 ขณะทีว่ ยั รุ่นชายมี
อัตราการสูบบุหรีร่ อ้ ยละ 34.4 นอกจากนี้ ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ยังพบว่า วัยรุ่น
หญิงมีอตั ราการสูบบุหรีส่ ูงกว่าวัยรุ่นชาย การศึกษาของ Braveman และ Aaro (2004) ใน
วัยรุ่นนอร์เวย์ อายุ 13-15 ปี พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงเท่ากับร้อยละ 19.9
ขณะทีว่ ยั รุน่ ชายสูบบุหรีร่ อ้ ยละ 15.2 การสํารวจแนวโน้มการสูบบุหรีข่ องนักเรียนอเมริกนั
เกรด 9-12 ระหว่าง ปี ค.ศ.1991-2009 ของ Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) พบว่า อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นหญิงใกล้เคียงกับวัยรุ่นชายในทุกรอบการสํารวจ
โดยอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นหญิงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 18.7-34.9 และอัตราการสูบบุหรีข่ อง
วัยรุน่ ชายอยูร่ ะหว่างร้อยละ 19.8-37.7 (CDC, 2010)

เขตที่อยู่อาศัยกับการสูบบุหรี่
ผลการสํารวจความชุกของการสูบบุหรีใ่ นการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 6 โดยจําแนก
ตามภาค พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในกรุงเทพฯ
สูงสุด โดยสูงกว่าร้อยละ 20 ในเกือบทุกรอบการสํารวจ ซึ่งน่ าจะเกิดจากลักษณะของ
สังคมเมืองทีม่ กี ารแข่งขันและความเครียดสูง ขณะทีภ่ าคเหนื อมีอตั ราการสูบบุหรี่ตาํ่ สุด
ในเกือบทุกรอบการสํารวจ โดยวัยรุ่นสูบบุหรีร่ อ้ ยละ 5-10 อัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มแี นวโน้มสูงขึน้ เล็กน้อยในการสํารวจ 4 รอบแรก แต่
ค่อยๆ ลดลงในการสํารวจรอบที่ 5 และรอบที่ 6
ผลการสํารวจชีใ้ ห้เห็นว่า สภาพสังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันน่ าจะ
ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ดังนัน้ นโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น นอกจากการ
ดําเนินการในระดับภาพรวมของประเทศแล้ว รัฐควรส่งเสริม สนับสนุ น และกระตุน้ ให้แต่ละชุมชน
กําหนดมาตรการป้องกันการสูบบุหรีข่ องเยาวชนทีเ่ หมาะสมตามบริบทของตนเองร่วมด้วย
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ผลการสํารวจในรอบที่ 6 ชี้ให้เห็นว่า วัยรุ่นสูบบุหรี่ในปริมาณและความถี่ท่สี ูงมาก
โดยมากกว่าหนึ่งในสีส่ บู บุหรีม่ ากกว่าวันละ 1 ครัง้ และเกือบหนึ่งในสีส่ บู บุหรีม่ ากกว่าครึง่
ซองต่อวัน นอกจากนี้ ความรูส้ กึ อยากสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ แรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้า ซึ่งเป็ นตัวชีว้ ดั
สําคัญอย่างหนึ่งทีใ่ ช้การประเมินการติดบุหรีย่ งั มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยพบว่า วัยรุ่นทีส่ บู บุหรี่
ถึงหนึ่งในสี่ รายงานว่า รูส้ กึ อยากสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ แรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้าเป็ นประจํา และอีก
เกือบครึง่ เคยรูส้ กึ อยากสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ แรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้าเป็ นบางครัง้ แสดงให้เห็นว่า
วัยรุ่นมีอาการของการติดบุหรีม่ ากขึน้ ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฏีการสูบบุหรี่
ในวัยรุ่น กล่าวคือ พัฒนาการของการสูบบุหรีป่ ระกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ เตรียมการ ทดลอง
สูบบุหรี่ สูบบุหรีเ่ ป็ นครัง้ คราว สูบบุหรีเ่ ป็ นประจํา และติดสารนิโคตินในบุหรี่ (Gervais et. al.,
2006) จึงเป็ นทีน่ ่ ากังวลว่า สัดส่วนของวัยรุ่นติดบุหรีท่ ม่ี แี นวโน้มสูงขึน้ อาจส่งผลให้วยั รุ่น
สูบบุหรีต่ ่อเนื่องไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่และก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม

ความรู้และความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่
ผลการสํารวจความรูข้ องวัยรุ่น ในเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ พบว่า
ในภาพรวม วัยรุน่ มีความรูใ้ นระดับดีมากในหลายประเด็น โดยวัยรุน่ ทีไ่ ม่สบู บุหรีม่ คี วามรูด้ กี ว่า
วัยรุน่ ทีส่ บู บุหรีเ่ ล็กน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ Naing และคณะ (2004) ในนักเรียนมัธยม
ชายชาวมาเลเซีย 451 คน ทีพ่ บว่า ความรูเ้ รื่องโทษของการสูบบุหรีส่ มั พันธ์กบั สถานภาพ
การสูบบุหรี่ โดยนักเรียนทีไ่ ม่สบู บุหรีม่ คี วามรูด้ กี ว่านักเรียนทีส่ บู บุหรี่
เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการสํารวจของโครงการ ITC ในรอบทีผ่ า่ นๆ มา พบว่า ความรู้
ของวัยรุน่ ในเรือ่ งผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพใกล้เคียงกันในทุกรอบการสํารวจ โดย
วัยรุ่นมีความรู้ในระดับดีมากในหลายประเด็น เช่น บุหรีเ่ ป็ นสาเหตุของกลิน่ ปาก โรคถุงลม
โปง่ พอง มะเร็งปอดในผูไ้ ม่สบู บุหรีท่ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง เป็ นต้น แต่วยั รุ่นส่วนหนึ่งยังขาด
ความรูใ้ นบางประเด็น ได้แก่ บุหรีเ่ ป็ นสาเหตุของการแท้งบุตร และเนื้อตายบริเวณปลายมือ
ปลายเท้า (ทวิมา ศิรริ ศั มี และคณะ 2555; 2556)
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ผลการศึกษาทัศนคติของวัยรุน่ ต่อการสูบบุหรี่ พบว่า วัยรุ่นที่ สบู บุหรี่มีทศั นคติ เชิ ง
บวกต่อการสูบบุหรี่มากกว่าวัยรุ่นที่ ไม่สูบบุหรี่ในหลายประเด็น เช่น การยอมรับการสูบ
บุหรี่ของสังคม บุหรี่ช่วยควบคุมนํ้ าหนักตัว บุหรีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของความทันสมัย เป็ นต้น
นอกจากนี้ วัย รุ่น ที่สูบ บุ ห รี่ย งั มีท ศั นคติเ ชิง บวกต่ อ บริษัท ผลิต บุ ห รี่ด้ว ย สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ Chen และคณะ (2006) ทีพ่ บว่า วัยรุ่นทีม่ ที ศั นคติเชิงบวกต่อการสูบบุหรีท่ งั ้
ทางด้านจิตใจ สังคม และผลต่อสุขภาพ เพิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคต

ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่
ในการสํารวจรอบที่ 6 ได้ทาํ การวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นโดย
จําแนกตัวแปรเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปจั จัยภายในตัวบุคคล และปจั จัยสิง่ แวดล้อมภายนอก
พบว่า ปัจจัยเสี่ ยงต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทย ได้แก่ เพศชาย การพ้นจากการเป็ น
นักเรียน การรู้สึกว่าตนเองทําสิ่ งที่ ผิดพลาด การมีทศั นคติ เชิ งบวกต่อการสูบบุหรี่ และ
การมีเพื่อนสนิ ทที่สบู บุหรี่ นอกจากนี้ ยังทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบปจั จัยเสีย่ งต่อการ
สูบบุหรีข่ องวัยรุ่นในการสํารวจทัง้ 6 รอบ พบว่า ปจั จัยเสีย่ งต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในทุกรอบของการสํารวจ ได้แก่ เพศชาย การมีเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่
และการเคยดืม่ เหล้า/เบียร์
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจยั ในหลายประเทศ กล่าวคือ Kabir และ
Goh ทําการศึกษานักเรียนชาวเนปาลและศรีลงั กา อายุ 13-15 ปี พบว่า ปจั จัยเสีย่ งต่อการ
สูบบุหรี่ ได้แก่ เพศชาย อายุทส่ี งู ขึน้ มีเพื่อนสูบบุหรี่ เคยเห็นการสูบบุหรีท่ บ่ี า้ นและทีส่ าธารณะ
เคยได้รบั บุหรีฟ่ รี และการไม่เคยได้รบั การสอนเกีย่ วกับโทษของบุหรีใ่ นห้องเรียน (Kabir and
Goh, 2013) นอกจากนี้ การศึกษาของ Scragg และ Laugesen (2007) ในนักเรียนนิวซีแลนด์
อายุ 14-15 ปี พบว่า ปจั จัยเสีย่ งสําคัญต่อการสูบบุหรี่ ได้แก่ การสูบบุหรีข่ องผูป้ กครองและ
เพือ่ นสนิท
การรณรงค์เพื่อลดการสูบบุหรีใ่ นวัยรุ่นไทยจึงควรมุ่งเน้นในกลุ่มเป้าหมายคือ วัยรุ่น
ชาย โดยใช้อทิ ธิพลของกลุม่ เพือ่ นในการป้องกันการสูบบุหรีห่ รือกดดันให้เลิกสูบบุหรี่ มุง่ เน้น
การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ท่เี ห็นชัดเจนในระยะสัน้ เช่น มีกลิน่ ปาก และ
สร้างทัศนคติเชิงลบต่อการสูบบุหรีใ่ นกลุ่มเพื่อน สําหรับกลุ่มวัยรุ่นหญิง การป้องกันการสูบ
บุหรีโ่ ดยการเน้นให้รบั รูถ้ ึงทัศนคติการไม่ยอมรับการสูบบุหรีข่ องเพศหญิงของสังคมยังคง
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เป็ นประเด็นหลักทีช่ ว่ ยปกป้องวัยรุน่ หญิงจากบุหรี่ นอกจากนัน้ การให้ความรูถ้ งึ พิษภัยของ
บุหรีท่ ่มี รี ูปแบบจูงใจสําหรับเพศหญิงเช่น บุหรี่รสสตรอเบอรี่ บุหรีร่ สอ่อน ว่ามีโทษไม่ต่าง
จากบุหรีธ่ รรมดาเป็ นประเด็นทีค่ วรเสริมเพิม่ เติม
การรณรงค์เพื่อให้ความรูแ้ ละสร้างทัศนคติในกลุ่มวัยรุน่ ควรดําเนินการทัง้ ในและนอก
ระบบโรงเรียนเนื่องจากยังมีวยั รุน่ กลุ่มเสีย่ งส่วนหนึ่งทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษา นอกจากนี้
ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบด้านการควบคุมการบริโภค
ยาสูบและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์เนื่องจากวัยรุ่นกลุ่ม
เสีย่ งต่อการสูบบุหรีม่ กั จะมีพฤติกรรมเสีย่ งด้านการดืม่ สุราร่วมด้วย

ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ ชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผลกระทบของนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบ ในประเด็นความคิดเห็นและการรับรูข้ องวัยรุน่ โดยได้ทาํ การวิเคราะห์นโยบาย
การห้ามขายบุหรีใ่ ห้เด็กทีอ่ ายุต่ํากว่า 18 ปี การห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย การจํากัดพืน้ ที่
สูบบุหรีใ่ นบ้านและในสถานศึกษา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
และการห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีใ่ นรูปแบบต่างๆ

ผลกระทบของนโยบายห้ามขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี
ประเทศไทยได้มกี ารออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
สาระห้ามขายบุหรีใ่ ห้เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจในรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 6
แสดงให้เห็นว่า แนวโน้ มการซื้อบุหรี่ด้วยตนเองของวัยรุ่นเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จาก
ร้อยละ 38.0 ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 88.7 ในการสํารวจรอบที่ 6 นอกจากนี้ เมือ่
สอบถามกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 18 ปี ถึงประสบการณ์ถูกปฏิเสธการขายบุหรีใ่ นช่วง 30
วันทีผ่ ่านมาเนื่องจากอายุต่าํ กว่า 18 ปี ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เคยถูกปฏิเสธการขาย
บุหรี่ลดลงจากร้อยละ 54.7 ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 31.9 ในการสํารวจรอบที่ 6
แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการออกกฎหมายห้ามจําหน่ายบุหรีแ่ ก่เด็กอายุต่ํากว่า
18 ปีมานานถึง 22 ปี แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั ขาดการบังคับใช้กฏหมายทีเ่ คร่งครัด ส่งผลให้เยาวชน
ส่วนหนึ่งยังสามารถเข้าถึงบุหรีไ่ ด้
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ผลกระทบของการห้ามวางโชว์บหุ รี่ ณ จุดขาย
การสํารวจผลกระทบของการห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขายภายหลังการออกกฏหมาย
ห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ผลการสํารวจ พบว่า วัยรุ่นที่ระบุว่า เคยเห็นบุหรี่วางโชว์บน
ชัน้ หรือเคาน์ เตอร์ มีสดั ส่วนเพิ่ มขึ้นอย่างต่ อเนื่ องจากประมาณครึง่ หนึ่งในการสํารวจ
รอบที่ 2 เป็ นร้อยละ 65.0 ในการสํารวจรอบที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีการออกมาตรการ
ห้ามวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย มานานถึง 10 ปี แต่ยงั ขาดการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ คร่งครัด ทํา
ให้มาตรการดังกล่าวไม่กอ่ ให้เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม

ผลของนโยบายจํากัดพืน้ ที่สบู บุหรี่ในบ้านและในสถานศึกษา
นโยบายสิง่ แวดล้อมปลอดบุหรีเ่ ป็ นนโยบายที่ปกป้องผูไ้ ม่สูบบุหรีจ่ ากอันตรายของ
ควันบุหรีม่ อื สอง ในหลายประเทศทัวโลกเช่
่
น อังกฤษ ฝรังเศส
่ ออสเตรเลีย แคนาดา รวมทัง้
ประเทศไทย ได้มกี ารออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะได้แก่ ร้านอาหาร ผับ/บาร์
และทีท่ าํ งาน (ITC Cross-Country Comparison Report, 2012a)
ในปี 2548 สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รเิ ริม่ ให้มกี าร
รณรงค์บา้ นปลอดบุหรี่ ผลการสํารวจ พบว่า วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ ห้ามสูบบุหรี่ทุกพืน้ ที่
เพิ่ มสูงขึน้ จากร้อยละ 27.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 63.6 ในการสํารวจรอบที่ 2
ซึง่ สัมพันธ์กบั การรณรงค์บา้ นปลอดบุหรี่ และมีแนวโน้มคงทีป่ ระมาณร้อยละ 60 ในการสํารวจ
รอบที่ 3 ถึงรอบที่ 6 ผลการสํารวจแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของนโยบายบ้านปลอดบุหรีท่ ่ี
ดําเนินมาถูกทาง จึงควรส่งเสริมให้มกี ารรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
การเปรียบเทียบผลของนโยบายจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบ้านระหว่างประเทศต่างๆ
ภายใต้โครงการ ITC โดยสอบถามผูส้ บู บุหรีถ่ งึ การอนุ ญาตให้สูบบุหรีใ่ นบ้าน พบว่า ผู้สูบ
บุหรี่ในประเทศนิวซี แลนด์รายงานว่า ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบ้านในสัดส่วนที่ สูงสุด
คือ ร้อยละ 69.9 ขณะที่ผส้ ู บู บุหรี่ในประเทศจีนรายงานว่า ไม่อนุญาตให้สบู บุหรี่ในบ้าน
ในสัดส่วนที่ตาํ่ สุด คือ ร้อยละ 17.8 (ITC Cross-Country Comparison Report, 2012a)
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ผลกระทบของนโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ฉลากคําเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรีเ่ ป็ นนโยบายทีม่ เี ป้าหมายเพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
โทษของบุหรีต่ ่อสุขภาพ สร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ป้องกันไม่ให้เยาวชนทดลองสูบบุหรี่
และทําลายภาพลักษณ์ทส่ี วยงามและข้อความทีส่ ร้างความเข้าใจผิดบนซองบุหรี่ เช่น บุหรีร่ ส
อ่อน เป็ นต้น ปจั จุบนั ฉลากคําเตือนบนซองบุหรีย่ งั มีความแตกต่างกันไปตามนโยบายของ
แต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ฉลากคําเตือนของออสเตรเลียเป็ นชนิดรูปภาพ มีขนาดร้อยละ 90
ของพืน้ ทีด่ า้ นหน้าซอง และร้อยละ 30 ของพืน้ ทีด่ า้ นหลังซอง ขณะทีฉ่ ลากคําเตือนของจีนเป็ น
ชนิดรูปภาพ มีขนาดเพียงร้อยละ 30 ของพืน้ ทีท่ งั ้ ด้านหน้าและหลังซอง (ITC Cross-Country
Comparison Report, 2012b) สําหรับประเทศไทย ในปี 2548 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นฉลากคํา
เตือนจากชนิดตัวอักษรเป็ นชนิดรูปภาพ มีขนาดร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ งั ้ ด้านหน้าและหลังซอง
ต่อมาในปี 2553 ได้มกี ารเพิม่ ขนาดของภาพคําเตือนบนซองบุหรีเ่ ป็ นร้อยละ 55 และล่าสุดใน
ปี 2556 ได้มกี ารเพิม่ ขนาดฉลากคําเตือนเป็ นร้อยละ 85 ของพืน้ ทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังซอง
ซึง่ มีขนาดใหญ่ทส่ี ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ผลการสํารวจ พบว่า ภายหลังการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุ หรี่จากชนิด
ตัวอักษรเป็ นชนิดรูปภาพ สัดส่วนของวัยรุ่นทีร่ ายงานว่า เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
บ่อยและบ่อยมากเพิม่ ขึน้ ถึงเกือบ 2 เท่าในการสํารวจรอบถัดมา นอกจากนี้ สัดส่วนของวัยรุ่น
ที่รายงานว่า ฉลากคําเตือนบนซองบุ หรี่ทําให้นึกถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 38.9 ในการสํารวจรอบที่ 1 (ก่อนปรับเปลีย่ นฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี)่ เป็ นร้อยละ 52.8 ในรอบที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ชนิดรูปภาพพร้อมข้อความดึงดูดความสนใจและมีอทิ ธิพลต่อความคิดของวัยรุ่นมากกว่าฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรีท่ ม่ี เี พียงชนิดตัวอักษรอย่างเดียว
การเปรีย บเทีย บผลของฉลากคํ า เตือ นบนซองบุ ห รี่ร ะหว่ า งประเทศ พบข้อ มู ล ที่
สอดคล้องกับประเทศไทยว่า ฉลากคําเตือนบนซองบุหรีช่ นิดรูปภาพดึงดูดความสนใจ ทําให้
คิดถึงโทษของบุหรีต่ ่อสุขภาพ และคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ มากกว่าฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ชนิดตัวอักษร นอกจากนี้ยงั พบว่า ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าใน
ประเทศทีม่ รี ายได้ต่าํ หรือปานกลาง เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศทีม่ รี ายได้สงู เนื่องจากประเทศ
กลุ่มดังกล่าวจะขาดแคลนข้อมูลความรู้จากแหล่งอื่นๆ ผลการศึกษายังระบุว่า ในเกือบทุก
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ประเทศทีท่ ําการสํารวจ ผูส้ ูบบุหรีส่ ่วนใหญ่ตอ้ งการให้มกี ารเพิม่ ข้อมูลด้านสุขภาพลงบนซอง
บุหรีใ่ ห้หลากหลายมากขึน้ (ITC Cross-Country Comparison Report, 2012b)

ผลกระทบของนโยบายการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทําการรณรงค์ต่อต้าน
การสูบบุหรีผ่ า่ นทางสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในการสํารวจรอบที่ 6 ได้มกี ารรณรงค์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2 เรื่อง ได้แก่ “บุหรีต่ ดิ ง่าย เลิกยาก อย่าเริม่ เลยดีกว่า” และ “ทําไมผูใ้ หญ่
เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่” ผลการสํารวจพบว่า วัยรุ่นตัวอย่าง
มากกว่าครึง่ เคยเห็นโฆษณารณรงค์ดงั กล่าว โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของวัยรุ่นทีเ่ คยเห็น
โฆษณาทัง้ 2 เรื่อง เห็นว่า การรณรงค์ดงั กล่าวทําให้วยั รุ่นไม่อยากสูบบุหรี่ และมากกว่า
ร้อยละ 60 ระบุว่า การรณรงค์ดงั กล่าวนําไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับบุหรีแ่ ละสุขภาพระหว่าง
ครอบครัวและเพื่อน สะท้อนให้เห็นว่า การรณรงค์ดงั กล่าวมีผลต่อทัศนคติของวัยรุ่นเป็ น
อย่างมาก แต่มวี ยั รุ่นเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั รูโ้ ฆษณารณรงค์ดงั กล่าว การเพิม่ ช่องทาง
สื่อสารโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีอ่นื ๆ เช่น Internet, Facebook, Line, Application ต่างๆ อาจ
ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มวัยรุน่ ได้อย่างทัวถึ
่ ง ส่งผลให้การรณรงค์มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้

ผลกระทบของนโยบายห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรี่
ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 โดยมี
สาระเกีย่ วกับการห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหรีท่ งั ้ ทางตรงและทางอ้อม ผลการสํารวจ
พบว่า วัยรุน่ ประมาณหนึ่งในสาม ระบุวา่ เคยเห็นการโฆษณาบุหรีใ่ นช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
สอดคล้องกันในการสํารวจทัง้ 6 รอบ โดยแหล่งสําคัญทีเ่ คยเห็นโฆษณาบุหรีม่ ากที่สุด คือ
ร้านค้าย่อย นอกจากนี้ ยังพบว่า วัยรุ่นเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุ หรี่ใ นโทรทัศน์ หรือ
ภาพยนตร์ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในช่วงเวลาทีท่ ําการสํารวจ จากร้อยละ 62.6 ในการสํารวจ
รอบที่ 1 เป็ นร้อยละ 72.8 ในการสํารวจรอบที่ 6 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กฎหมาย
ดังกล่าวยังขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ภาครัฐควรให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าว และ
เร่งดําเนินมาตรการเพือ่ ให้มกี ารดําเนินการตามกฏหมายอย่างเป็ นรูปธรรม
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาพยนตร์และโฆษณาทีม่ ตี ่อการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นอย่างชัดเจน Charlesworth และ Glantz (2005) ทําการทบทวนงานวิจยั ด้านสื่อ
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ภาพยนตร์กบั การสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ จํานวน 40 ฉบับ ได้ขอ้ สรุปว่า ภาพยนตร์ไม่ชว่ ยทําให้
รูถ้ งึ ผลเสียด้านสุขภาพจากการสูบบุหรีแ่ ต่กลับทําให้วยั รุน่ มีทศั นคติและความเชือ่ เชิงบวกกับ
่ าได้
การสูบบุหรี่ ได้แก่ การสูบบุหรีท่ าํ ให้ดเู ป็ นผูใ้ หญ่ การสูบบุหรีเ่ ป็ นเรื่องปกติทค่ี นทัวไปทํ
นอกจากนี้ การดูภาพยนตร์ทม่ี กี ารสูบบุหรีบ่ ่อยๆ ทําให้มโี อกาสสูบบุหรีม่ ากขึน้ นอกจากนี้
Arora และคณะ (2011) ได้ทาํ การศึกษาติดตามนักเรียนอินเดีย 2,782 คนเป็ นเวลา 2 ปี พบว่า
ผูท้ เ่ี คยเห็นการโฆษณาบุหรีม่ ากกว่า 4 แหล่งมีโอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคตมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่
เคยเห็นการโฆษณาบุหรีเ่ ลยถึง 1.5 เท่า

4.2 ข้อเสนอแนะ
ผลจากการสํารวจติดตามความเปลีย่ นแปลงในเรื่องความรู้ ความเชื่อและทัศนคติ
เกีย่ วกับบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และผลกระทบของการสูบบุหรี่ รวมทัง้ การติดตาม
และเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย จากการ
สํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 นําไปสูข่ อ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบตั ิ
1. ควรมีการกําหนดนโยบายและมาตรการที่ เหมาะสม เพื่อป้ องกันการสูบ
บุหรี่ของวัยรุ่น โดยนอกจากการดําเนินการในระดับภาพรวมของประเทศ
แล้ ว ควรมี ก ารส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น และกระตุ้น ให้ ชุม ชนในแต่ ล ะพื้น ที่ มี
มาตรการป้ องกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่ เหมาะสมตามบริ บทของตนเอง
เนื่องจากการทีอ่ ตั ราการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ วัยรุ่นในกรุงเทพฯ ซึ่งมีอตั ราการสูบบุหรีส่ ูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับภูมภิ าค
อืน่ ๆ
2. ควรมีมาตรการควบคุมและบังคับใช้กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการห้าม
ขายบุ ห รี่ ใ ห้ เ ด็ก อายุ ตํ่า กว่ า 18 ปี อย่ า งเข้ ม งวดและมี บ ทลงโทษที่ เ ป็ น
รูปธรรม เช่ น การจับ ปรับ และยึดใบอนุญาต เนื่องจากแนวโน้มการซื้อ
บุหรีด่ ว้ ยตนเองของวัยรุน่ เพิม่ ขึน้ ขณะทีก่ ารถูกปฏิเสธการขายบุหรีล่ ดลง
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3. ควรปรับปรุงฉลากคําเตือน โดยการเพิ่ มสัดส่วนพื้นที่ บนซองบุหรี่ให้มาก
ขึน้ เพิ่ มความหลากหลายของรูปภาพและคําเตือน โดยเน้ นในประเด็น
ที่วยั รุ่นยังขาดความรู้ เนื่องจากฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ เป็ นนโยบายทีไ่ ด้รบั
ความสําเร็จเป็ นอย่างดีในการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
สูบบุหรีใ่ นกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะภายหลังการเปลีย่ นแปลงฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรีจ่ ากชนิดข้อความเพียงอย่างเดียวมาเป็ นชนิดรูปภาพประกอบข้อความและ
เพิม่ พืน้ ทีส่ าํ หรับฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
4. ควรกําหนดมาตรการและการรณรงค์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการสร้าง
ทัศนคติ และค่านิ ยมในเชิ งลบต่อการสูบ บุหรี่ แก่ วยั รุ่น แม้ว่าวัยรุ่นส่วน
ใหญ่ยอมรับว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ด ี และมองว่าผูท้ ส่ี ูบบุหรีไ่ ม่เป็ นทีย่ อมรับ
ในสัง คมไทย แต่ย งั พบว่า วัย รุ ่น ส่ว นหนึ่ง ยัง มีท ศั นคติย อมรับ การสูบ บุห รี่
โดยเฉพาะการสูบบุหรีใ่ นเพศชาย
5. ควรเพิ่ ม การรณรงค์เ พื ่อ ให้ค วามรู้ที่ ถ กู ต้อ งในประเด็น ที ่ ว ยั รุ่น ยัง ขาด
ความรู้ค วามเข้า ใจที ่ ถ กู ต้อ ง ได้แ ก่ การสูบ บุห รีท่ ํา ให้แ ท้ง บุต ร และเป็ น
สาเหตุของเนื้อตาย/เน่ าทีม่ กั เกิดกับอวัยวะส่วนปลาย (gangrene)
6. ควรเพิ่ มการรณรงค์ค้มุ ครองวัยรุ่นที่ ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง โดย
การกระตุ้นให้ วยั รุ่นส่วนใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ตระหนักถึงพิ ษภัยของควันบุหรี่
มือสอง และตระหนักถึงสิ ทธิ ด้านสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เพื่อใช้ เป็ นแรง
กดดันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และนําไปสู่สงั คมปลอดบุหรี่
7. ควรมุ่งเน้ นส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเพื่อน ในการรณรงค์เพื่อลดการสูบ
บุหรี่ในวัยรุ่น อาทิ การสร้างเยาวชนต้นแบบไม่สบู บุหรี่ การจัดกลุ่มทํา
กิ จกรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ และการกํา หนดนโยบายโรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่
เนื่องจากการสูบบุหรีข่ องเพื่อนเป็ นปจั จัยสําคัญที่มอี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการสูบ
บุหรีข่ องวัยรุน่
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ข้อเสนอแนะเชิงวิจยั
1. ควรมีงานวิจยั ที่ผสมผสานการวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพในประเด็น
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น เพือ่ ให้เข้าใจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่
ในเชิงลึกและนําไปใช้ประโยชน์ในการลดอัตราการสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ ได้อย่าง
ครอบคลุม
2. ควรมีงานวิ จยั เพื่อหาช่ องทางในการควบคุมบังคับใช้ กฎหมายและศึกษา
ต้นทุนของการไม่บงั คับใช้กฎหมาย ทีน่ ําไปสู่การบังคับใช้กฏหมายอย่างรัดกุม
และจริงจัง เพือ่ ช่วยลดปญั หาการบริโภคยาสูบของวัยรุน่ ได้ดขี น้ึ
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ตาราง 3.1ก
Table 3.1a

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ และอายุ
Percentage of sample by gender and age

ลักษณะ
Characteristics

55.1
44.9
100.0

55.6
44.4
100.0

54.0
46.0
100.0

5.0
6.8
13.7
10.1
9.9
7.9
6.6
6.9
9.7
8.1
7.2
5.3
2.8
100.0
18.5
3.4

0.0
1.4
8.3
7.0
8.4
10.8
9.1
9.5
13.4
11.1
9.8
7.3
3.8
100.0
19.8
2.9

18.3
21.3
28.1
18.3
14.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
14.9
1.3

ภาคผนวก ก ตาราง

เพศ Gender
ชาย Male
หญิง Female
รวม Total
อายุ(ปี ) Age (Year)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
รวม Total
อายุเฉลีย่ Mean age
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอายุ
Standard deviation of age

กลุ่มตัวอย่างการสํารวจรอบที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเก่าการสํารวจรอบที่ 6 กลุ่มตัวอย่างใหม่การสํารวจรอบที่ 6
The sample in
The recontact sample
The replenishment sample
wave 6 survey
in wave 6 survey
in wave 6 survey
(n=965)
(n=702)
(n=263)
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ตาราง 3.1ข ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา
Table 3.1b Percentage of sample by educational level

ระดับการศึกษา
Educational level
ประถมศึกษา Primary school
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 Secondary school year 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 Secondary school year 2
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 Secondary school year 3
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 Secondary school year 4
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 Secondary school year 5
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 Secondary school year 6
สูงกว่าชัน้ มัธยมศึกษา Higher than secondary school
รวม Total

กลุ่มตัวอย่าง
การสํารวจรอบที่ 6
The sample in
wave 6 survey
(n=965)
8.4
5.7
12.7
24.8
6.2
9.2
15.9
17.1
100.0

กลุ่มตัวอย่างเก่า
การสํารวจรอบที่ 6
The recontact sample
in wave 6 survey
(n=702)
5.7
1.4
6.6
26.1
4.8
10.3
21.7
23.5
100.0

กลุ่มตัวอย่างใหม่
การสํารวจรอบที่ 6
The replenishment sample
in wave 6 survey
(n=263)
15.6
17.1
29.3
21.3
9.9
6.5
0.4
0.0
100.0

ตาราง 3.1ค ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ
Table 3.1c Percentage of sample by occupation

อาชีพ
Occupation
นักเรียน Student
ไม่ใช่นกั เรียน Non - student
ไม่มอี าชีพ Unemployed
กรรมกร Labourer
เกษตรกรรม Agriculture
ค้าขาย/เสมียน/งานบริการ Commerce/Clerk/Service
อื่นๆ (งานวิชาการ/งานธุรการ/การขนส่งและคมนาคม/
ลูกจ้างส่วนราชการ/คนจดหวย/เจ้าของบ้านเช่า)
Other (Academic/Administration/Transport &
Communication /Government employees/ Lottery
Scorer/landlord)
รวม Total

กลุ่มตัวอย่าง
การสํารวจรอบที่ 6
The sample in
wave 6 survey
(n=965)
58.0
42.0
9.6
8.9
8.8
9.0
5.6

กลุ่มตัวอย่างเก่า
การสํารวจรอบที่ 6
The recontact sample
in wave 6 survey
(n=702)
47.2
52.8
11.3
11.4
10.4
12.4
7.4

กลุ่มตัวอย่างใหม่
การสํารวจรอบที่ 6
The replenishment sample
in wave 6 survey
(n=263)
87.1
12.9
5.3
2.3
4.6
0.0
0.8

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 3.1ง ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยู่อาศัย
Table 3.1d Percentage of sample by marital status and residential area
กลุ่มตัวอย่าง
การสํารวจรอบที่ 6
The sample in
wave 6 survey
(n=965)

กลุ่มตัวอย่างเก่า
การสํารวจรอบที่ 6
The recontact sample
in wave 6 survey
(n=702)

สถานภาพสมรส Marital status
โสด Single
แต่งงาน Married
หย่า/แยก Divorced
รวม Total

85.2
13.9
0.9
100.0

80.2
18.5
1.3
100.0

98.5
1.5
0.0
100.0

เขตที่อยู่อาศัย Residential area
กรุงเทพฯ Bangkok
เมือง Urban
ชนบท Rural
รวม Total

16.5
31.4
52.1
100.0

17.2
32.9
49.9
100.0

14.4
27.4
58.2
100.0

ลักษณะ
Characteristics

กลุ่มตัวอย่างใหม่
การสํารวจรอบที่ 6
The replenishment sample
in wave 6 survey
(n=263)

ตาราง 3.1จ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนสมาชิ กในครัวเรือน
Table 3.1e Percentage of sample by number of household member

จํานวนสมาชิ กในครัวเรือน (คน)
Number of household member (person)
1
2
3
4
5
6
7 - 12
รวม Total
จํานวนสมาชิกเฉลีย่ ในครัวเรือน
Mean number of household member
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
Standard deviation

กลุ่มตัวอย่าง
การสํารวจรอบที่ 6
The sample in
wave 6 survey
(n=965)
0.3
9.2
34.5
31.8
15.4
5.5
3.2
100.0
3.8

กลุ่มตัวอย่างเก่า
การสํารวจรอบที่ 6
The recontact sample
in wave 6 survey
(n=694)
0.3
7.4
31.5
33.9
17.2
6.4
3.3
100.0
3.9

กลุ่มตัวอย่างใหม่
การสํารวจรอบที่ 6
The replenishment sample
in wave 6 survey
(n=263)
0.4
14.1
42.6
26.2
10.6
3.0
3.0
100.0
3.6

1.2

1.2

1.3
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ตาราง 3.1ฉ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนผูส้ บู บุหรี่ในครัวเรือนและสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.1f Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status
กลุ่มตัวอย่าง
การสํารวจรอบที่ 6
ลักษณะ
The sample in
Characteristics
wave 6 survey
(n=965)
จํานวนผูส้ บู บุหรี่ในครัวเรือน (คน) Number of smoker in household (person)
0
49.3
1
39.7
2
9.5
3-4
1.5
รวม Total
100.0
จํานวนผูส้ บู บุหรีเ่ ฉลีย่ ในครัวเรือน
0.6
Mean of number of smoker in household
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน Standard deviation
0.7
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
สูบบุหรี่ Smoker
22.9
ไม่สบู บุหรี่ Non – smoker
77.1
รวม Total
100.0

กลุ่มตัวอย่างเก่า
การสํารวจรอบที่ 6
The recontact sample
in wave 6 survey
(n=702)

กลุ่มตัวอย่างใหม่
การสํารวจรอบที่ 6
The replenishment sample
in wave 6 survey
(n=263)

48.1
39.6
10.4
1.9
100.0
0.6

52.5
39.9
7.2
0.4
100.0
0.6

0.7

0.6

25.8
74.2
100.0

15.2
84.8
100.0

ตาราง 3.2ก ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.2a Percentage of sample by gender and smoking status
เพศ Gender
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
สูบบุหรี่ Smoker
ไม่สบู บุหรี่ Non - smoker
รวม Total

ชาย Male
(n=532)
40.4
59.6
100.0

หญิ ง Female
(n=433)
1.4
98.6
100.0

ภาพรวม Overall
(n=965)
22.9
77.1
100.0

ตาราง 3.2ข ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครัง้ แรก
Table 3.2b Percentage of sample by age at first smoke a whole cigarette
อายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครัง้ แรก(ปี )
Age at first smoked a whole cigarette (year)
8 - 13
14 - 16
17 - 19
20 - 22
รวม Total
อายุเฉลีย่ เมือ่ สูบบุหรีห่ มดมวนครัง้ แรก (ปี) Mean of age at first smoked a whole cigarette (year) (S.D.) 15.5 (2.2)
*นับรวมเฉพาะ เคยสูบบุหรีห่ มดมวน Include specifically those ever smoked a whole cigarette

ร้อยละ Percent
(n=217)*
18.9
48.8
26.3
6.0
100.0
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ตาราง 3.2ค ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สบู บุหรี่ จําแนกตามเหตุผลที่เริ่ มสูบบุหรี่ครัง้ แรก
Table 3.2c Percentage of smoking sample by reason for having the first cigarette
เหตุผลที่เริ่ มสูบบุหรีค่ รัง้ แรก
Reason for having the first cigarette

ร้อยละ Percent
(n=310)

อยากรู/้ อยากเห็น/อยากลอง Curiosity

90.0

สูบตามเพือ่ น My friends smoked

54.8

สูบเพราะมีคนบอกว่าสูบบุหรีแ่ ล้วจะทําให้ฉนั รูส้ กึ ดี Because someone told me it would make me feel good

13.9

ทานเหล้าแล้วอยากสูบบุหรี/่ รูส้ กึ เย็น/รูส้ กึ ผ่อนคลาย Feel like to smoke when drink alcohol/Feel cool/Feel relaxing

0.4

ตาราง 3.2ง ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สบู บุหรี่ จําแนกตามความถี่ในการสูบบุหรี่ และจํานวนบุหรี่ท่ีสบู ต่อวัน
Table 3.2d Percentage of smoking sample by frequency of smoking and number of cigarette smoke per day
พฤติ กรรมการสูบบุหรี่ Smoking behavior
ความความถี่ในการสูบบุหรี่ช่วง 1 เดือนผ่านมา Frequency of smoking during the last month
น้อยกว่า 1 ครัง้ /สัปดาห์ Less than 1 time/week
1 ครัง้ /สัปดาห์ 1 time/week
2 ครัง้ /สัปดาห์ 2 times/week
3-5 ครัง้ /สัปดาห์ 3-5 times/week
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน Every day or almost every day
มากกว่าวันละ 1 ครัง้ More than 1 time/day
รวม Total
จํานวนบุหรี่ที่สบู ต่อวันในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา Number of cigarette smoke per day in the past 7 days
ไม่ได้สบู เลย None
สูบไม่ถงึ 1 มวน Smoke less than 1 cigarette
สูบวันละ 1 มวน Smoke 1 cigarette
สูบวันละ 2-5 มวน Smoke 2-5 cigarettes
สูบวันละ 6-10 มวน Smoke 6-10 cigarettes
สูบวันละ 11-20 มวน Smoke 11-20 cigarettes
สูบมากกว่า 20 มวน Smoke more than 20 cigarettes
รวม Total

ร้อยละ Percent
(n=221)
7.2
4.1
3.6
15.4
43.9
25.8
100.0
(n=221)
3.2
5.9
4.1
32.6
30.3
11.3
12.6
100.0
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ตาราง 3.2จ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สบู บุหรี่ จําแนกตามการสูบบุหรี่เมื่ออยู่กบั พ่อแม่/ผูป้ กครอง และประเภทบุหรี่ที่สบู ประจํา
Table 3.2e Percentage of smoking sample by smoking in the presence of parents and brand of cigarette usually smoke
พฤติ กรรมการสูบบุหรี่ Smoking behavior
การสูบบุหรี่เมื่ออยู่กบั พ่อแม่/ผูป้ กครอง Smoking in the presence of your parents
ไม่เคยสูบ Never
สูบบางครัง้ Sometimes
สูบบ่อย Often
รวม Total

ร้อยละ Percent
(n=187)*
24.1
57.2
18.7
100.0

ประเภทบุหรี่ที่สบู ประจํา Brand of cigarettes usually smoke
(n=221)
บุหรีโ่ รงงานยีห่ อ้ ประจํา Usual brand factory cigarette
65.6
บุหรีโ่ รงงานไม่มยี ห่ี อ้ ประจํา No usual brand factory cigarette
23.1
บุหรีม่ วนเอง Hand-rolled cigarette
8.6
ไม่รจู้ กั ยีห่ อ้ / จําไม่ได้ Don’t know / can’t remember
2.7
รวม Total
100.0
*ไม่นบั รวม พ่อแม่/ผูป้ กครองทีไ่ ม่แน่ใจ/ไม่ทราบว่าวัยรุ่นสูบบุหรี ่ Exclude parents are not sure / do not know that adolescent smoking.

ตาราง 3.2ฉ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สบู บุหรี่ จําแนกตามแหล่งที่มาของบุหรี่ และประสบการณ์ ในการซื้อบุหรี่แบ่งขาย
Table 3.2f Percentage of smoking sample by source of cigarette and cigarette purchasing experience
พฤติ กรรมการสูบบุหรี่ Smoking behavior

ร้อยละ Percent

แหล่งที่มาของบุหรี่ Source of cigarette
ซือ้ เอง Buy for oneself
มีคนซือ้ ให้ Someone buys for me
ได้จากเพือ่ น Get cigarette from friends
ได้จากทีบ่ า้ น Get cigarette from home
ได้มาด้วยวิธกี ารอื่น Get cigarette by other ways
รวม Total

(n=221)
88.7
1.8
8.1
0.9
0.5
100.0

ประสบการณ์ ในการซื้อบุหรี่แบ่งขายในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
Experience of buying single cigarettes in the past 6 months
ไม่เคยซือ้ No
เคยซือ้ Yes
รวม Total

(n=221)
14.9
85.1
100.0
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ตาราง 3.2ช ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สบู บุหรี่ จําแนกตามความรู้สึกอยากสูบบุหรี่เป็ นสิ่ งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้า
Table 3.2g Percentage of smoking sample by feeling like having a cigarette first thing in the morning
ความรู้สึกอยากสูบบุหรี่เป็ นสิ่ งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้า
Feel like having a cigarette first thing in the morning

ร้อยละ Percent
(n=221)

ไม่เคย No, never

26.7

เคย – บางครัง้ Yes, sometimes

49.8

เคย – เป็ นประจํา Yes, always

23.5
รวม Total

100.0

ตาราง 3.3.1ก
Table 3.3.1a

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by age and smoking status
อายุ (ปี ) Age (year)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
อายุเฉลีย่ Mean of age
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

รวม
Total
(n=965)

6.3
10.6
12.9
17.5
17.7
30.3
35.9
28.4
28.7
32.1
30.4
29.4
25.9

93.7
89.4
87.1
82.5
82.3
69.7
64.1
71.6
71.3
67.9
69.6
70.6
74.1

100.0 (n=48)
100.0 (n=66)
100.0 (n=132)
100.0 (n=97)
100.0 (n=96)
100.0 (n=76)
100.0 (n=64)
100.0 (n=67)
100.0 (n=94)
100.0 (n=78)
100.0 (n=69)
100.0 (n=51)
100.0 (n=27)

19.5
3.1

18.1
3.4
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ตาราง 3.3.1ข
Table 3.3.1b

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by educational level and smoking status
ระดับการศึกษา
Educational level

สูบบุหรี่
Smoker
(n=62)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=498)

ภาพรวม
Overall
(n=560)

ผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน Currently enrolled in school
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า Primary school or lower
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 Secondary school year 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 Secondary school year 2
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 Secondary school year 3
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 Secondary school year 4
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 Secondary school year 5
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 Secondary school year 6
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than secondary school
รวม Total
อัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องผูท้ กี ่ ําลังศึกษาอยู่
Smoking prevalence rate of those currently enrolled in school

9.7
8.5
8.6
9.5
8.6
13.3
21.1
12.9
11.1
11.1

90.3
91.5
91.4
90.5
91.4
86.7
78.9
87.1
88.9

100.0 (n=31)
100.0 (n=47)
100.0 (n=105)
100.0 (n=105)
100.0 (n=58)
100.0 (n=83)
100.0 (n=38)
100.0 (n=93)
100.0 (n=560)

ตาราง 3.3.1ข ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่ (ต่อ)
Table 3.3.1b Percentage of sample by educational level and smoking status (continued)
ระดับการศึกษา
Educational level

สูบบุหรี่
Smoker
(n=159)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=246)

ภาพรวม
Overall
(n=405)

ผูไ้ ม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียน Not – currently enrolled in school
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า Primary school or lower
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 Secondary school year 1
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 Secondary school year 2
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 Secondary school year 3
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 Secondary school year 4
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 Secondary school year 5
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 Secondary school year 6
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than secondary school
รวม Total
อัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องผูไ้ ม่ได้ศกึ ษาอยู่
Smoking prevalence rate of those non- currently enrolled in school

66.0
50.0
50.0
49.3
0.0
33.3
30.4
13.9
39.3
39.3

34.0
50.0
50.0
50.7
100.0
66.7
69.6
86.1
60.7

100.0 (n=50)
100.0 (n=8)
100.0 (n=18)
100.0 (n=134)
100.0 (n=2)
100.0 (n= 6)
100.0 (n=115)
100.0 (n=72)
100.0 (n=405)
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ตาราง 3.3.1ค
Table 3.3.1c

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by occupation and smoking status
อาชีพ Occupation

นักเรียน Student
ไม่ใช่นกั เรียน Non - student
ไม่มอี าชีพ Unemployed
กรรมกร Labourer
เกษตรกรรม Agriculture
ค้าขาย / เสมียน / งานบริการ Commerce/ Clerk / Service
อืน่ ๆ (งานวิชาการ/งานธุรการ/การขนส่งและคมนาคม/ลูกจ้างส่วนราชการ/
คนจดหวย/เจ้าของบ้านเช่า) Other
(Academic/Administration/Transport & Communication
/Government employees/ Lottery Scorer/landlord)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

รวม
Total
(n=965)

11.1
39.3

88.9
60.7

100.0 (n=560)
100.0 (n=405)
100.0 (n=93)
100.0 (n=86)
100.0 (n=85)
100.0 (n=87)
100.0 (n=54)

44.1
51.2
34.1
25.3
42.6

55.9
48.8
65.9
74.7
57.4

ตาราง 3.3.1ง
Table 3.3.1d

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพสมรส เขตที่อยูอ่ าศัย และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by marital status, residential area and smoking status
ลักษณะ
Characteristics

สถานภาพสมรส Marital status
โสด Single
แต่งงาน Married
หย่า/แยก Divorced
เขตที่อยู่อาศัย Residential area
กรุงเทพฯ Bangkok
เมือง Urban
ชนบท Rural

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

รวม
Total
(n=965)

21.8
28.4
44.4

78.2
71.6
55.6

100.0 (n=822)
100.0 (n=134)
100.0 (n=9)

35.8

64.2

20.1
20.5

79.9
79.5

100.0 (n=159)
100.0 (n=303)
100.0 (n=503)
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ตาราง 3.3.1จ อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ จําแนกตามภูมิภาค เขตที่อยู่อาศัย และเพศ
Table 3.3.1e The prevalence rate of smoking by region, residential area and gender
สถานภาพการสูบบุหรี่/ภูมิภาค
Smoking status/Region
กรุงเทพมหานคร Bangkok
ภาคกลาง Central
เขตเมือง Urban
เขตชนบท Rural
ภาคเหนื อ North
เขตเมือง Urban
เขตชนบท Rural
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ Northeast
เขตเมือง Urban
เขตชนบท Rural
ภาคใต้ South
เขตเมือง Urban
เขตชนบท Rural

เพศ Gender
ชาย
Male
48.6
44.3

ภาพรวม
Overall

หญิ ง
Female
6.2
1.0
35.3
51.6

33.7

0.0
1.6
0.0

33.3
33.9
32.1

0.0
0.0
0.6

35.7
29.8
47.2

1.9
0.0
0.0

47.8
46.9

0.0
0.0

35.8
24.1
20.2
26.8
18.9
16.2
20.8
15.0
19.1
12.7
29.8
30.6
29.5

(n=159)
(n=216)
(n=89)
(n=127)
(n=169)
(n=68)
(n=101)
(n=307)
(n=110)
(n=197)
(n=114)
(n=36)
(n=78)

ตาราง 3.3.1ฉ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนสมาชิ กในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.3.1f Percentage of sample by number of household member and smoking status
จํานวนสมาชิ กในครัวเรือน (คน)
Number of household member (person)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

รวม
Total
(n=965)

1–2

19.6

80.4

100.0 (n=92)

3–4

22.0

78.0

100.0 (n=640)

5 – 12

26.6

73.4

100.0 (n=233)

3.9
1.2

3.8
1.2

3.8
1.2

จํานวนสมาชิกเฉลีย่ ในครัวเรือน Mean of number of household member
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Standard deviation of number of household member
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ตาราง 3.3.2
Table 3.3.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนผูส้ บู บุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status
จํานวนผูส้ บู บุหรี่ในครัวเรือน (คน)
Number of smoker in household (person)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

รวม
Total
(n=965)

0

18.5

81.5

100.0 (n=476)

1–2

26.9

73.1

100.0 (n=475)

3–4

35.7

64.3

100.0 (n=14)

จํานวนผูส้ บู บุหรีเ่ ฉลีย่ ในครัวเรือน Mean of number of smoker in household
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของจํานวนผูส้ บู บุหรีใ่ นครัวเรือน
Standard deviation of number of smoker in household

0.8
0.7

0.6
0.7

0.6
0.7

ตาราง 3.3.3
Table 3.3.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการมีพี่ชาย/พี่สาวสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by having older brothers/sisters smoke and smoking status
การมีพี่ชาย/พี่สาวสูบบุหรี่
Having older brothers/sisters smoke

สูบบุหรี่
Smoker
(n=148)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=456)*

รวม
Total
(n=604)*

มีพช่ี าย/พีส่ าวทีไ่ ม่สบู บุหรี่ Have older brother or sister who do not smoke

19.6

80.4

100.0 (n=352)

มีพช่ี าย/พีส่ าวทีส่ บู บุหรี่ Have older brother or sister who smoke

28.8

71.2

100.0 (n=191)

ภาพรวม Overall
*ไม่นบั รวม ไม่มพี ชี ่ าย/พีส่ าว Exclude those who have no older brother or sister

22.8

77.2

100.0 (n=543)
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ตาราง 3.3.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนเพื่อนสนิ ทที่สบู บุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.3.4 Percentage of sample by number of close friends who smoke and smoking status
จํานวนเพื่อนสนิ ทที่สบู บุหรี่(คน)
Number of close friends who smoke(person)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

รวม
Total
(n=965)

ไม่มี None

1.4

98.6

100.0 (n=353)

1

5.8

94.2

100.0 (n=120)

2

6.3

93.7

100.0 (n=127)

3

33.8

66.2

100.0 (n=154)

4

55.0

45.0

100.0 (n=80)

5

80.2

19.8

100.0 (n=131)

ภาพรวม Overall

22.9

77.1

100.0 (n=965)

ตาราง 3.3.5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการนําคําสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวัน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.3.5 Percentage of sample by applying religious beliefs in daily life and smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

รวม
Total
(n=965)

ไม่เคยใช้เลย Never

42.4

57.6

100.0 (n=66)

แทบจะไม่เคยใช้เลย Almost never

40.5

59.5

100.0 (n=79)

ใช้บางครัง้ Sometimes

21.8

78.2

100.0 (n=628)

ใช้ตลอดเวลา All the time

12.5

87.5

100.0 (n=192)

22.9

77.1

100.0 (n=965)

การนําคําสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวัน
Applying religious beliefs in daily life

ภาพรวม Overall
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ตาราง 3.3.6ก ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความรู้สึกเศร้า ความเห็นต่อการกระทําของตนเอง และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.3.6a Percentage of sample by feeling of sadness, opinion on self behavior and smoking status
จิ ตลักษณะ
Psychological characteristic

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

ภาพรวม
Overall
(n=965)

ความรู้สึกเศร้า Feeling of sadness
ไม่เคยเศร้าเลย Not at all

35.7

37.1

36.8

เศร้าบางครัง้ Once in a while

51.6

55.4

54.5

เศร้าหลายครัง้ Many times

8.1

6.3

6.7

4.5
100.0

1.2
100.0

2.0
100.0

ทําถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ Do most things OK

50.7

71.0

66.3

ทําผิดพลาดหลายเรือ่ ง Do many things wrong

40.7

27.3

30.4

8.6
100.0

1.7
100.0

3.3
100.0

เศร้าตลอดเวลา Most of the time
รวม Total
ความเห็นต่อการกระทําของตนเอง Opinion on self behavior

ทําผิดพลาดทุกเรือ่ ง Do everything wrong
รวม Total

ตาราง 3.3.6ข ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความรู้สึกต่อตนเอง ความรู้สึกโดดเดี่ยว และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.3.6b Percentage of sample by feeling about oneself, feeling alone and smoking status
จิ ตลักษณะ
Psychological characteristic

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

ภาพรวม
Overall
(n=965)

ความรู้สึกต่อตัวเอง Feeling about myself
ชอบตัวเอง Like myself
ไม่ชอบตัวเอง Do not like myself
เกลียดตัวเอง Hate myself
รวม Total

70.1

86.8

83.0

26.2
3.7
100.0

10.6
2.6
100.0

14.2
2.8
100.0

71.1
25.3
3.6
100.0

78.5
19.5
2.0
100.0

76.8
20.8
2.4
100.0

ความรู้สึกโดดเดี่ยว Feeling alone
ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว Not feel alone
รูส้ กึ โดดเดีย่ วหลายครัง้ Feel alone many times
รูส้ กึ โดดเดีย่ วตลอดเวลา Feel alone all the time
รวม Total
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ตาราง 3.4.1
Table 3.4.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by knowledge on health effect of smoking and smoking status
ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่
Knowledge on health effect of smoking















มีกลิน่ ปากเหม็น Bad breath
แก่เร็วกว่าอายุ Premature ageing
โรคมะเร็งปอดจากควันบุหรีม่ อื สองในผูไ้ ม่สบู บุหรี่
Lung cancer in non-smokers from second hand smoke
โรคถุงลมโปง่ พอง Chronic Obstructive Pulmonary Disease
โรคหลอดเลือดสมองในผูส้ บู บุหรี่ (ลิม่ เลือดอุดตันในสมอง)
Stroke in smokers (Blood clots in the brain)
โรคเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศในผูส้ บู บุหรีเ่ พศชาย
Impotence in male smoker
โรคหัวใจวาย Heart failure
เนื้อตายและเน่า (มักเกิดกับอวัยวะส่วนปลายเช่น มือ เท้า ทําให้ชา ผิวหนัง
เปลีย่ นเป็ นสีดาํ และเน่า และต้องตัดทิง้ )
Gangrene (Parts of the body, usually the feet, lose feelings, turn black
and start to decay)
ทําให้ทารกในครรภ์แท้ง Miscarriage (Of a baby)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)
91.9
90.0
89.6

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)
97.7
96.2
95.0

ภาพรวม
Overall
(n=965)
96.4
94.8
93.8

89.6
72.9

94.8
83.6

93.6
81.1

69.2

74.2

73.1

67.4
52.5

72.3
67.3

71.2
63.9

34.4

52.4

48.3

ตาราง 3.4.2ก ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยกับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.4.2a Percentage of sample who agree with statements about smoking by smoking status
ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
Opinion on smoking
การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ น่ารังเกียจ Smoking is disgusting
 สังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ Thai society disapproves of smoking
 การสูบบุหรีท
่ าํ ให้คนอายุน้อยดูเป็ นผูใ้ หญ่ขน้ึ
Smoking makes young people look more mature
 คนอายุรน
ุ่ ฉันทีไ่ ด้รบั ความนิยมส่วนใหญ่สบู บุหรี่
Most of the popular people my age smoke
 เป็ นการยอมรับได้ทผ
่ี ชู้ ายอายุ 15-25 ปี สูบบุหรี่
It is acceptable for young men (aged 15-25) to smoke
 เป็ นการยอมรับได้ทผ
่ี หู้ ญิงอายุ 15-25 ปี สูบบุหรี่
It is acceptable for young women (aged 15-25) to smoke
 การสูบบุหรีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของความทันสมัย
Smoking is a sign of being modern
 การสูบบุหรีช
่ ่วยควบคุมนํ้าหนักตัว Smoking helps to control body weight


สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)
18.1
27.6

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)
55.0
41.3

ภาพรวม
Overall
(n=965)
46.5
38.1

19.0

33.9

30.5

29.9

16.4

19.5

33.9

15.9

20.0

2.7

4.0

3.7

7.2

3.5

4.4

7.2

1.7

3.0
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ตาราง 3.4.2ข ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามทัศนคติ ต่อการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.4.2b Percentage of sample by attitude towards smoking and smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

ภาพรวม
Overall
(n=965)

การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดมี าก Smoking is very bad.

24.0

57.1

49.5

การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี Smoking is bad.

49.3

37.6

40.3

การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่เลว Smoking is normal thing.

23.1

4.6

8.8

0.9

0.3

0.5

2.7
100.0

0.4
100.0

0.9
100.0

ทัศนคติ ต่อการสูบบุหรี่
Attitude towards smoking

การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีด่ ี Smoking is good thing.
การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีด่ มี าก Smoking is very good thing.
รวม Total

ตาราง 3.4.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความคิ ดเห็นต่อบริ ษทั ที่ผลิ ตยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 3.4.3 Percentage of sample by opinion on tobacco companies and smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

ภาพรวม
Overall
(n=965)

บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบไม่ควรได้รบั อนุ ญาตให้ทาํ การส่งเสริมการขายบุหรีเ่ ลย
Tobacco companies should not be allowed to promote cigarettes at all.
บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบควรจํากัดให้จดั ทําซองบุหรีแ่ บบเรียบๆ ห้ามใช้สสี นั
สวยงาม โดยมีเพียงชือ่ บุหรีแ่ ละคําเตือนเกีย่ วกับสุขภาพเท่านัน้ 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.

31.7

61.8

54.9

28.1

48.5

43.8

บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
Tobacco companies lie about the dangers of smoking.
บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบพยายามทําให้คนรุน่ เดียวกับวัยรุน่ หันมาสูบบุหรี่
Tobacco companies try to get people my age to smoke.
บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบได้ทาํ สิง่ ทีด่ ใี ห้แก่ชุมชน
Tobacco companies do good things for the community.

18.1

27.4

25.3

10.4

16.8

15.3

11.3

7.1

8.1

ความคิ ดเห็นต่อบริ ษทั ที่ผลิ ตยาสูบ
Opinion on tobacco companies
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ตาราง 3.5.1
Table 3.5.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเห็นโฆษณา/ส่งเสริ มการขายบุหรี่ จําแนกตามแหล่งโฆษณา/ส่งเสริ มการขาย และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample who ever seen advertisement/promotion of cigarette by source of advertisement/promotion of
cigarette and smoking status

แหล่งโฆษณา/ส่งเสริ มการขายบุหรี่
Source of advertisement/promotion of cigarette
(ตอบได้มากกว่า 1) (Select all that apply)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

ภาพรวม
Overall
(n=965)



ร้านค้าย่อย / ร้านค้าใหญ่ Shops or stores

38.5

33.5

34.6



ผูข้ ายเร่ตามท้องถนน Street vendors

24.4

17.5

19.1



ดิสโก้เทค / คาราโอเกะ / เลาจน์ / สถานบันเทิงต่างๆ Entertainment venues

24.9

17.1

18.9



คอฟฟี่ชอ็ ป Coffee shop

15.8

10.5

11.7

ตาราง 3.5.2
Table 3.5.2



















ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ เคยเห็นโฆษณา/ข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ จําแนกตามแหล่งโฆษณา และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample who ever seen advertisement/information about dangers of smoking by source of advertisement
and smoking status

แหล่งโฆษณา/ข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
Source of advertisement/information about dangers of smoking
(ตอบได้มากกว่า 1) (Select all that apply)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=221)

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=744)

ภาพรวม
Overall
(n=965)

บนซองบุหรี่ On cigarette pack
โทรทัศน์ Television
โปสเตอร์ Poster
หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร Newpapers/magazines
ภาพโฆษณาด้านข้าง / ด้านในรถประจําทาง On buses
ในโรงหนัง ก่อนหรือหลังฉายภาพยนตร์ Before or after film show
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ Billboards
ดิสโก้เทค / คาราโอเกะ / เลาจน์ / สถานบันเทิงต่างๆ Entertainment venues
วิทยุ Radio

84.2
76.5
62.4
50.7
59.7
45.2
46.2
40.3
31.7

83.3
86.4
66.3
51.5
59.1
41.8
45.4
32.9
32.9

83.5
84.1
65.4
51.3
59.3
42.6
45.6
34.6
32.6
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ตาราง 3.5.3ก
Table 3.5.3a

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับการรณรงค์ “บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่าเริ่ มเลยดีกว่า” และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by ever seen or heard anything about the campaign “It is easy to become addicted, and it is difficult to
quit smoking, so it is better not to start” and smoking status

การเคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับการรณรงค์
“บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่าเริ่ มเลยดีกว่า”
Ever seen or heard anything about the campagin
“It is easy to become addicted, and it is difficult to quit smoking,
so it is better not to start”

สูบบุหรี่
Smoker
(n=166)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=586)*

ภาพรวม
Overall
(n=752)*

เคย Yes

65.7

64.0

64.4

ไม่เคย No

34.3

36.0

35.6

100.0

100.0

100.0

รวม Total
*ไม่นบั รวม จําไม่ได้ Exclude cannot remember

ตาราง 3.5.3ข
Table 3.5.3b

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ “บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่าเริ่ มเลยดีกว่า” และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample by relevance with the campaign “It is easy to become addicted, and it is difficult to quit smoking, so it is
better not to start” and smoking status

ความเกี่ยวข้องกับการรณรงค์
“บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่าเริ่ มเลยดีกว่า”
Self relevantion to the campaign of
“It is easy to become addicted, and it is difficult to quit smoking,
so it is better not to start”

สูบบุหรี่
Smoker
(n=178)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=591)*

ภาพรวม
Overall
(n=769)*

ไม่เกีย่ วข้องเลย Not at all relevant to you

12.4

28.9

25.1

เกีย่ วข้องบ้าง Somewhat relevant to you

55.6

36.9

41.2

เกีย่ วข้องมาก Very relevant to you

32.0

34.2

33.7

รวม Total
100.0
100.0
100.0
* นับรวมเฉพาะ เคยเห็นการรณรงค์ “บุหรีต่ ดิ ง่าย เลิกยาก อย่าเริม่ เลยดีกว่า” Include only those have ever seen the campaign “It is easy to become
addicted, and it is difficult to quit smoking, so it is better not to start”.
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ตาราง 3.5.3ค
Table 3.5.3c

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามผลของการรณรงค์ “บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่าเริ่ มเลยดีกว่า” ทําให้วยั รุน่ ไม่อยากสูบบุหรี่
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by result of the campaign “It is easy to become addicted, and it is difficult to quit smoking, so it is better
not to start” to discourage youth from smoking and smoking status

ผลของการรณรงค์
“บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่าเริ่ มเลยดีกว่า”ทําให้วยั รุ่นไม่อยากสูบบุหรี่
Result the campaigned “It is easy to become addicted,
and it is difficult to quit smoking, so it is better not to start”
on discourag youth from smoking

สูบบุหรี่
Smoker
(n=178)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=591)*

ภาพรวม
Overall
(n=769)*

ไม่มผี ลเลย Not at all

12.9

18.4

17.2

มีผลเล็กน้อย A little

71.9

72.1

72.0

มีผลมาก A lot

15.2

9.5

10.8

100.0
100.0
100.0
รวม Total
* นับรวมเฉพาะ เคยเห็นการรณรงค์ “บุหรีต่ ดิ ง่าย เลิกยาก อย่าเริม่ เลยดีกว่า” Include only those ever seen the campaign “It is easy to become addicted,
and it is difficult to quit smoking, so it is better not to start”.

ตาราง 3.5.4ก
Table 3.5.4a

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่า
บุหรี่ไม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิ กสูบบุหรี่” และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by ever seen or heard anti-smoking advertising campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad,
but not quit themselves” and smoking status

การเคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
“ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิ กสูบบุหรี่”
Ever seen or heard anti-smoking advertising
the “Why adults warn kids that cigarette is bad,
but not quit themselves”

สูบบุหรี่
Smoker
(n=172)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=618)*

ภาพรวม
Overall
(n=792)*

เคย Yes

59.8

49.5

51.8

ไม่เคย No

40.2

50.5

48.2

100.0

100.0

100.0

รวม Total
*ไม่นบั รวม จําไม่ได้ Excluded cannot remember
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ตาราง 3.5.4ข
Table 3.5.4b

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ “ทําไมผู้ใหญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิ กสูบ
บุหรี่” และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by relevance with the campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit themselves”
and smoking status

ความเกี่ยวข้องกับการรณรงค์
“ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิ กสูบบุหรี่”
Self relevance to the campaign of
“Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit themselves”

สูบบุหรี่
Smoker
(n=104)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=306)*

ภาพรวม
Overall
(n=410)*

ไม่เกีย่ วข้องเลย Not at all relevant to you

5.8

24.8

20.0

เกีย่ วข้องบ้าง Somewhat relevant to you

70.2

39.9

47.6

เกีย่ วข้องมาก Very relevant to you

24.0

35.3

32.4

รวม Total
100.0
100.0
100.0
* นับรวมเฉพาะ เคยเห็นการรณรงค์ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี ่ Include only those ever seen the campaign “Smoking
is warned to kids by adults as being harmful but why don’t adult smokers quit”.

ตาราง 3.5.4ค
Table 3.5.4c

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามผลของการโฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้ว
ผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิ กสูบบุหรี่” มีผลทําให้วยั รุ่นไม่อยากสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by result of anti-smoking campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit themselves”
and smoking status

ผลของการโฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
“ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิ กสูบบุหรี่”
มีผลทําให้วยั รุ่นไม่อยากสูบบุหรี่
Result of anti-smoking campaign
“Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit themselves”
on discourage youth from smoking

สูบบุหรี่
Smoker
(n=104)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=306)*

ภาพรวม
Overall
(n=410)*

ไม่มผี ลเลย Not at all

7.7

18.0

15.4

มีผลเล็กน้อย A little

78.8

72.2

73.9

มีผลมาก A lot

13.5

9.8

10.7

100.0
100.0
100.0
รวม Total
* นับรวมเฉพาะ เคยเห็นการรณรงค์ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี”่ Include only those ever seen the campaign
“Smoking is warned to kids by adults as being harmful but why don’t adult smokers quit”.
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ตาราง 3.5.4ง
Table 3.5.4d

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามผลของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่
ยอมเลิ กสูบบุหรี่” นําไปสู่การพูดคุยระหว่างสมาชิ กในครอบครัวเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by result of anti – smoking campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit
themselves” lead to discussion amongst your family about smoking and health and smoking status

ผลของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี
แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิ กสูบบุหรี่” นําไปสู่การพูดคุยระหว่างสมาชิ กใน
ครอบครัว เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ
Result of anti – smoking campaign “Why adults warn kids
that cigarette is bad, but not quit themselves”
lead to discussion amongst your family about smoking

สูบบุหรี่
Smoker
(n=104)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=306)*

ภาพรวม
Overall
(n=410)*

ไม่ใช่ No

34.0

35.4

35.0

ใช่ Yes

66.0

64.6

65.0

100.0

100.0

100.0
รวม Total
* ไม่นบั รวม ไม่เคยเห็นการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี ่ Exclude those have never seen anti-smoking campaign.

ตาราง 3.5.4จ
Table 3.5.4e

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามผลของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผูใ้ หญ่ไม่
ยอมเลิ กสูบบุหรี่” นําไปสู่การพูดคุยระหว่างสมาชิ กในกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by result of anti – smoking campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit
themselves” lead to discussion amongst your friend about smoking and health and smoking status

ผลของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี
แล้วผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิ กสูบบุหรี่” นําไปสู่การพูดคุยระหว่างสมาชิ ก
ในกลุ่มเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ
Result of anti – smoking campaign “Why adults warn kids
that cigarette is bad, but not quit themselves”
lead to discussion amongst your friend about smoking and health

สูบบุหรี่
Smoker
(n=104)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=306)*

ภาพรวม
Overall
(n=410)*

ไม่ใช่ No

37.9

34.4

35.3

ใช่ Yes

62.1

65.6

64.7

รวม Total
100.0
100.0
* ไม่นบั รวม ไม่เคยเห็นการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี ่ Exclude those have never seen anti-smoking campaign.

100.0
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ตาราง 3.5.5
Table 3.5.5

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามผลของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ในอนาคต และสถานภาพการ
สูบบุหรี่
Percentage of sample by result of anti-smoking campaign on smoking in future and smoking status

ผลของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีผล
ต่อการสูบบุหรี่ในอนาคต
Result of anti-smoking campaign on smoking in future

สูบบุหรี่
Smoker
(n=219)*

ไม่สบู บุหรี่
Non-smoker
(n=735)*

ภาพรวม
Overall
(n=954)*

โอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคตน้อย
Less likely to smoke in the future

71.7

35.2

43.6

โอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคตเพิม่ มากขึน้
More likely to smoke in the future

11.9

3.6

5.5

ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคต
16.4
Made no difference to whether I will smoke in the future
100.0
รวม Total
*ไม่นบั รวม ไม่ทราบเกี ่ยวกับการรณรงค์ Exclude do not know anything about the campaign.

61.2

50.9

100.0

100.0
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ตาราง 3.6 ปัจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจรอบที่ 6
Table 3.6 Risk factors of youth smoking in Wave 6 surveys
การสํารวจรอบที่ 6
ตัวแปร
Wave 6 survey
Variables
Model1 Model2 Model3
(n=436) (n=436) (n=436)
ลักษณะทางประชากร
0.97
 อายุ Age
21.57***
 เพศ Gender (อ้างอิง : เพศหญิง ref = female)
 เขตทีอ่ ยูอ่ าศัย Residential area
(อ้างอิง : เขตชนบท ref = rural)
0.95
- เขตเมือง urban
8.71***
 สถานภาพการศึกษา Educational status
(อ้างอิง : นักเรียน ref = student)
ปัจจัยภายใน
 ความรูส้ กึ ต่อตนเอง Feeling about oneself
(อ้างอิง : ชอบตัวเอง ref: Like myself)
- ไม่ชอบตัวเอง Do not like myself
2.63**
1.80
- เกลียดตัวเอง Hate myself
5.36*
1.21
 ความเห็นต่อสิง่ ทีต่ นเองกระทํา
Opinion on self doing
(อ้างอิง : ทําถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ ref: Do most things ok)
1.55
3.04*
- ทําผิดพลาดหลายเรือ่ ง Do some things wrong
- ทําผิดพลาดทุกเรือ่ ง Do everything wrong
2.62
1.18
 ความรูส้ กึ เศร้า Feeling of sadness
(อ้างอิง : ไม่เศร้าเลย ref: Not sad at all)
0.65
0.68
- เศร้าบางครัง้ Sad once in a while
- เศร้าหลายครัง้ Sad many times
0.71
1.59
- เศร้าตลอดเวลา Sad most of the time
1.59
1.50
 ความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ Opinion on smoking
(อ้างอิง : ไม่ดมี าก ref: Very bad)
2.78***
2.81*
- การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ไม่ดี Bad
- การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ธรรมดา Normal
12.33***
8.15***
* มีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 Significant at 0.05 level
** มีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 Significant at 0.01 level
*** มีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.001 Significant at 0.001 level
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ตาราง 3.6 ปัจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจรอบที่ 6 (ต่อ)
Table 3.6 Risk factors of youth smoking in Wave 6 surveys (Continued)
ตัวแปร
Variables

การสํารวจรอบที่ 6
Wave 6 survey
Model1 Model2 Model3
(n=436) (n=436) (n=436)

ปัจจัยภายนอก
3.24*** 2.67***
 จํานวนเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่ Number of close friends smoke
1.08
1.51
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทีส่ บู บุหรี่ Number of smoker in
household
0.79
0.84
 มีพช่ี ายหรือพีส่ าวสูบบุหรี่ Older sibling smoke
 พืน้ ทีท่ อ่ี นุ ญาตให้สบู บุหรีใ่ นบ้าน Home area allowed to
smoke (อ้างอิง : ไม่อนุ ญาตให้สบู บุหรีท่ ุกพืน้ ที่ ref= Not
allowed everywhere)
2.19
1.69
- อนุญาตให้สบู บุหรีใ่ นบ้าน Allowed anywhere
- อนุ ญาตให้สบู ได้บางเวลา/บางพืน้ ทีใ่ นบ้าน Allowed
1.17
1.40
some place/ sometimes
0.96
1.09
 จํานวนแหล่งทีเ่ คยเห็นการโฆษณาบุหรี/่ ส่งเสริมการขายบุหรี่
Number of media outlets seen tobacco advertisement
0.92
0.98
 จํานวนแหล่งทีเ่ คยเห็นการโฆษณา/ข่าวสารเกีย่ วกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่ Number of media outlets seen
information about danger of smoking
 ความถีใ่ นการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ Frequence of
notice health warning on cigarette pack
(อ้างอิง : ไม่เคยเห็นเลย ref: never)
- เห็นนานๆ ครัง้ Rarely
0.78
0.16
- เห็นบางครัง้ Sometimes
0.42
0.07*
- เห็นบ่อย Often
1.35
0.27
- เห็นบ่อยมาก Very often
1.29
0.51
416.95*** 275.47*** 188.81***
- 2 log likelihood
436
436
436
n
* มีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 Significant at 0.05 level
** มีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 Significant at 0.01 level
*** มีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.001 Significant at 0.001 level

ตาราง 3.7.1ก
Table 3.7.1a

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 13 -17 ปี จําแนกตามอัตราความชุกของการสูบบุหรี่ และรอบการสํารวจ
Percentage of sample age between 13-17 years by smoking prevalence rate and survey round

(n=206)

(n=422)

1.5

(n=216)

16.6 27.8

15.6 25.5

1.0

13.5

(n=430)

(n=200)

3.0

(n=230)

13.2 28.9

(n=488)

(n=232)

0.3

(n=256)

12.9 24.4

(n=770)

(n=356)

1.5

(n=414)

11.3 23.4

(n=834)

(n=399)

1.5

(n=435)

20.3

(n=1,00

(n=477)

สูบบุหรี่
Smoker
ไม่สบู บุหรี่
Non – smoker
รวม Total

(n=523)

Wave 1
Wave 2
Wave 3
Wave 4
Wave 5
Wave 6
อัตราความชุก
ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม
ของ
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
การสูบบุหรี่
Smoking
prevalence rate

79.7 98.5 88.7 76.6 98.5 87.1 75.6 99.7 86.8 71.1 97.0 83.4 72.2 98.5 84.4 74.5 99.0 86.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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ตาราง 3.7.1ข
Table 3.7.1b
สภานภาพ
การสูบบุหรี่/
ภูมิภาค
Smoking
status/ Region

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สบู บุหรี่ อายุระหว่าง 13-17 ปี จําแนกตามภูมิภาค เพศ และรอบการสํารวจ
Percentage of smoking sample age between 13-17 years by region, gender and survey round
Wave 1

Wave 2

Wave 3

Wave 4

Wave 5

Wave 6

รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
ชาย

หญิ ง

กรุงเทพมหานคร
Bangkok
38.2

(n=104)
8.3 27.9 25.0

(n=84)
12.5 20.2 29.2

3.0

(n=81)
18.5 33.8

(n=104)
5.6 24.0 25.8

(n=104)
2.6 17.3 37.5

(n=72)
8.3 27.8

ภาคกลาง
Central

16.4

(n=232)
8.6 22.1
0.9

(n=205)
2.0 12.2 19.8

(n=164)
0.0 11.0 17.6

(n=98)
2.1 10.2 40.0

2.8

(n=76)
22.4 27.3

(n=64)
0.0 14.1

19.8

(n=184)
1.1 10.9 18.9

(n=163)
0.0 10.4 19.5

(n=153)
0.0 10.5 9.1

(n=78)
0.0 5.1 8.8

0.0

(n=65)
4.6 22.6

(n=67)
0.0 10.4

18.4

(n=352)
1.7 10.2 24.5

(n=284)
0.0 12.3 27.9

(n=245)
0.0 13.9 38.7

(n=152)
4.4 18.4 29.8

(n=128)
1.4 14.1 17.7

(n=176)
8.0
0.0

13.8

(n=128)
6.3 30.4
0.0

(n=98)
0.0 14.3 26.8

(n=127)
0.0 15.0 45.2

(n=56)
0.0 25.0 33.3

(n=57)
19.3 28.0

(n=43)
0.0 16.3

ภาคเหนื อ
North
ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ
Northeast
ภาคใต้
South

0.0

ตาราง 3.7.2ก ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประสบการณ์ ซื้อบุหรี่ และรอบการสํารวจ
Table 3.7.2a Percentage of sample by experience of buying cigarettes and survey round
Wave 1
Wave 2
ประสบการณ์ซ้ ือบุหรีใ่ นช่วง 30 วันทีผ่ า่ นมา
Experience of buying cigarettes in the past 30 days (n=1,000)*
(n=834)*
เคยซือ้ Yes
43.5
43.5
ไม่เคยซือ้ No
56.5
56.5
100.0
รวม
100.0
*นับรวมเฉพาะอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี Include only have age lower than 18 years

Wave 3
(n=770)*
43.7
56.3
100.0

Wave 4
(n=488)*
44.7
55.3
100.0

Wave 5
(n=430)*
44.7
55.3
100.0

Wave 6
(n=422)*
32.9
67.1
100.0

ตาราง 3.7.2ข ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประสบการณ์ ถกู ปฏิ เสธการขายบุหรี่เพราะอายุตาํ่ กว่า 18 ปี และรอบการสํารวจ
Table 3.7.2b Percentage of sample by experience of being refused to sell cigarette because of being younger than 18 years old and survey round
ประสบการณ์ ถกู ปฏิ เสธการขายบุหรี่
Wave 1
Wave 2
Wave 3
Wave 4
ในช่วง 30 วันที่ผา่ นมา*
(n=576) #,*
(n=557) #,*
(n=451) #,*
(n=403) #,*
Experience of buying cigarettes in the past 30 days
ไม่เคยถูกปฏิเสธ No
45.3
49.9
55.9
68.5
เคยถูกปฏิเสธ Yes
54.7
50.1
44.1
31.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
#
ตัวอย่างอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี ทีเ่ คยซื้อบุหรี ่ Age lower than 18 years who ever bought cigarette
*ไม่นบั รวม ไม่เคยพยายามซื้อบุหรีใ่ นช่วง 30 วันทีผ่ า่ นมา Exclude never tried to buy cigarettes in the last 30 days

Wave 5

Wave 6

(n=253) #,*

(n=207) #,*

61.3
38.7
100.0

68.1
31.9
100.0
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ตาราง 3.7.2ค
Table 3.7.2c

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สบู บุหรี่ จําแนกตามแหล่งที่มาของบุหรี่ และรอบการสํารวจ
Percentage of smoking sample by source of cigarette and survey round

แหล่งที่มาของบุหรี่ Source of cigarette
ซือ้ เอง Buy for oneself

Wave 1
(n=121)
38.0

Wave 2
(n=142)
61.3

Wave 3
(n=201)
68.2

Wave 4
(n=206)
72.8

Wave 5
(n=216)
87.5

Wave 6
(n=221)
88.7

9.9

7.0

6.5

3.9

2.3

1.8

ได้จากเพือ่ น Get cigarettes from friends

47.9

29.6

21.9

19.9

9.7

8.1

ได้จากทีบ่ า้ น Get cigarettes from home

3.3

1.4

3.0

2.4

0.5

0.9

ได้มาด้วยวิธกี ารอื่น Get cigarette another way
รวม

0.8

0.7

0.5

1.0

0.0

0.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

มีคนซือ้ ให้ Someone buys for me

ตาราง 3.7.3
Table 3.7.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเคยเห็นการวางโชว์บหุ รี่ ณ จุดขาย และรอบการสํารวจ
Percentage of sample by ever seen tobacco products displayed at point of sale and survey round

การเคยเห็นการวางโชว์บหุ รี่ ณ จุดขาย
Wave 2
Wave 3
Wave 4
Ever seen tobacco products displayed at point of sale
(n=961)*
(n=1,094)*
(n=957)*
ไม่เคย No
51.7
45.4
49.3
เคย Yes
48.3
54.6
50.7
รวม
100.0
100.0
100.0
* ไม่นบั รวม ไม่ทราบ/ไม่ตอบ Exclude do not know/do not answer
** ไม่นบั รวม ไม่ได้ไปร้านค้า (จํานวน 33 ราย) Exclude did not went to the shop (33 cases)
ตาราง 3.7.4ก ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการจํากัดพืน้ ที่สบู บุหรี่ในบ้าน และรอบการสํารวจ
Table 3.7.4a Percentage of sample by home smoking restriction and survey round
การจํากัดพืน้ ที่สบู บุหรี่ในบ้าน
Home smoking restriction
สูบบุหรีไ่ ด้ทกุ พืน้ ที่ Smoking is allowed everywhere.

Wave 1
(n=1,000)
13.0

Wave 2
(n=960)*
12.6

สูบบุหรีไ่ ด้บางพืน้ ที่ Smoking is allowed somewhere.

59.7

23.8

27.3
ไม่ให้สบู บุหรีใ่ นบ้าน Smoking is not allowed anywhere.
รวม
100.0
* ไม่นบั รวม ไม่ทราบ/ไม่ตอบ Exclude do not know/do not answer

Wave 3
(n=1,094)*
10.0

Wave 5
(n=928)*
38.4
61.6
100.0

Wave 6
(n=932)**
35.0
65.0
100.0

Wave 4
(n=958)
8.2

Wave 5
(n=963)
8.0

Wave 6
(n=965)
9.5

30.3

26.0

24.5

29.7

63.6

59.8

65.8

67.5

60.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 3.7.4ข
Table 3.7.4b

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความคิ ดเห็นต่อการรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่” ของรัฐบาล และรอบการสํารวจ
Percentage of sample by opinion on the government’s smoke free homes campaign and survey round

ความคิ ดเห็นต่อการรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่” ของรัฐบาล
Opinion that government should encourage smoke free homes campaign
ควร Yes
ไม่ควร No
รวม

ตาราง 3.7.4ค
Table 3.7.4c

Wave 5
(n=963)
94.2

Wave 6
(n=965)
93.8

5.8

6.2

100.0

100.0

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความคิ ดเห็นต่อการรณรงค์ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ของรัฐบาล และรอบการสํารวจ
Percentage of sample by opinion on government’s smoke free schools campaign and survey round

ความคิ ดเห็นต่อการรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่” ของรัฐบาล
Opinion that government should encourage smoke free schools campaign
ควร Yes
ไม่ควร No
รวม

Wave 5
(n=963)
95.6

Wave 6
(n=965)
95.5

4.4

4.5

100.0

100.0

ตาราง 3.7.5ก ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และรอบการสํารวจ
Table 3.7.5a Percentage of sample by frequence of seeing warning label on cigarette pack and survey round
ความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
Wave 1
Frequence of seeing warning label on cigarette pack
(n=1,000)
ไม่เคยเห็น Never
19.9
เคยเห็นนานๆ ครัง้ Rarely
19.7
เคยเห็นบ้างบางครัง้ Sometimes
28.1
เคยเห็นบ่อย Often
19.2
เคยเห็นบ่อยมาก Very often
13.1
รวม
100.0
* ไม่นบั รวม ไม่ทราบ/ไม่ตอบ Exclude do not know/do not answer

Wave 2
(n=961)*
7.8
18.6
27.4
25.3
20.9
100.0

Wave 3
(n=1,096)
9.0
19.4
25.1
26.6
19.9
100.0

Wave 4
(n=958)
5.2
16.7
24.0
28.7
25.4
100.0

Wave 5
(n=963)
17.5
19.7
20.8
23.5
18.5
100.0

Wave 6
(n=965)
21.5
20.0
22.7
19.9
15.9
100.0
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ตาราง 3.7.5ข
Table 3.7.5b

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทาํ ให้คิดถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ และ
รอบการสํารวจ
Percentage of sample by effect of warning label on thinking about danger of smoking and survey round

ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ท่ีทาํ ให้คิดถึง
Wave 1
อันตรายต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่
(n=1,000)
Effect of warning label on thinking about danger of
smoking
10.5
ไม่เคยคิด Not at all
50.6
คิดบ้างเล็กน้อย A little
38.9
คิดมาก A lot
ไม่เคยเห็นฉลากคําเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่
0.0
Never seen any warning labels
รวม
100.0
* ไม่นบั รวม ไม่เคยสังเกตซองบุหรีใ่ นช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมาและไม่ทราบ/ไม่ตอบ
know/do not answer

Wave 2
(n=961)*
7.2
47.0
43.4
2.4

Wave 3
(n=1,096)
6.3
41.5
49.9
2.3

Wave 4
(n=958)

Wave 5
(n=963)

Wave 6
(n=758)

5.6
44.9
48.2
1.3

3.3
43.1
52.8
0.8

6.7
45.4
47.5
0.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Exclude never noticed on cigarette pack in the last month and do not

ตาราง 3.7.5ค ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนที่ทาํ ให้คนในวัยเดียวกันไม่คิดที่จะสูบบุหรี่ และรอบการสํารวจ
Table 3.7.5c Percentage of sample by effect of warning label on discouraging teenager from smoking and survey round
ผลของฉลากคําเตือนที่ทาํ ให้คนในวัยเดียวกัน
Wave 2
Wave 3
Wave 4
Wave 5
Wave 6
ไม่คิดที่จะสูบบุหรี่
Effect of warning label on discourage people your age
(n=961)*
(n=1,072)*
(n=958)
(n=794)*
(n=758)
from smoking
19.8
ไม่มผี ลเลย Not at all
19.1
19.6
22.3
21.5
59.2
มีผลเล็กน้อย A little
60.5
65.2
61.2
64.8
21.0
มีผลมาก A lot
20.4
15.2
15.5
13.2
ไม่เคยเห็นฉลากคําเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรี่
0.0
0.0
0.0
1.0
0.5
Never seen any warning labels
100.0
100.0
100.0
100.0
รวม
100.0
* ไม่นบั รวม ไม่เคยสังเกตซองบุหรีใ่ นช่วง 1 เดือนทีผ่ ่านมา และไม่ทราบ/ไม่ตอบ Exclude never noticed on cigarette pact in the last month and do not
know/do not answer
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ตาราง 3.7.6ก. ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความถี่ในการเห็นโฆษณา/ส่งเสริ มการขายบุหรี่ และรอบการสํารวจ
Table 3.7.6a. Percentage of sample by frequence of noticing advertisement of cigarette and survey round
ความถี่ในการเห็นโฆษณาบุหรี่ ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
Wave 1
Wave 2
Wave 3
Wave 4
Wave 5
Wave 6
Frequence of seeing advertisement
(n=944)*
(n=916)*
(n=1,018)*
(n=897)*
(n=898)*
(n=858)*
in the past 12 months
ไม่เคยเห็น Never
65.5
58.2
65.0
59.0
58.7
60.3
เคยเห็นบ้างบางครัง้ Sometimes
30.3
36.1
30.0
34.1
34.3
33.7
เคยเห็นบ่อย Often
4.2
5.7
5.0
6.9
7.0
6.0
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
*ไม่นบั รวม ไม่คอ่ ยไปดูกฬี า มหกรรมแสดงสินค้า คอนเสิรต์ งานในชุมชน Exclude do not watch sports, Expo shows, concerts, and in the community.

ตาราง 3.7.6ข ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามแหล่งที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่ และรอบการสํารวจ
Table 3.7.6b Percentage of sample by source of noticing cigarette advertisement and survey round
แหล่งที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่
ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
Source of ever seen cigarette advertisement
in the past 6 months
(ตอบได้มากกว่า 1) (Select all that apply)
ร้านค้าย่อย/ร้านค้าใหญ่ Shops and stores
ดิสโก้เทค/คาราโอเกะ เลาจน์/สถานบันเทิงต่างๆ
Discos/Karaoke/ Lounges/ other entertainment
venues
ผูข้ ายเร่ตามท้องถนน Street vendor

Wave 1
(n=1,000)

Wave 2
(n=961)

Wave 3
(n=1,096)

Wave 4
(n=958)

Wave 5
(n=963)

Wave 6
(n=965 )

28.4
18.4

50.3
27.1

19.0
9.2

36.2
18.5

37.2
21.8

34.6
18.9

17.0

26.3

13.5

17.7

22.3

19.1

129

130
ตาราง 3.7.6ค ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่ เวลาที่ดโู ทรทัศน์ วิ ดีโอ หรือภาพยนตร์ และรอบการสํารวจ
Table 3.7.6c Percentage of sample by ever seen images of actors smoking when you watch TV, VDO or cinemas and survey round
การเคยเห็นนักแสดง/ดารา สูบบุหรี่
Wave 1
Wave 2
Wave 3
เวลาที่ดโู ทรทัศน์ วิ ดีโอ หรือภาพยนตร์
(n=982)
(n=949)
(n=1,083)
Ever seen images of actors smoking
when you watch TV, VDO or cinemas
ไม่เคยเห็น Never
37.5
18.3
20.9
เคยเห็นบ้างบางครัง้ Sometimes
37.3
70.3
57.8
เคยเห็นบ่อย Often
25.3
11.3
21.4
รวม
100.0
100.0
100.0
ไม่นบั รวม ไม่คอ่ ยได้ดโู ทรทัศน์ วีดโี อ ภาพยนตร์ Exclude rarely watch television video movies.

Wave 4
(n=942)

Wave 5
(n=944)

Wave 6
(n=933)

14.0
63.5
22.5
100.0

19.3
67.4
13.3
100.0

27.2
61.2
11.6
100.0
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ภาคผนวก ข
แบบสํารวจครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างเก่า
HHR : …………….
RCE : …………….
โครงการติ ดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริ โภคยาสูบในประเทศไทย
MODULE A
แบบสํารวจครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างเก่า
(Household Recontact Form)

ข้อมูลจากรอบที่ 5

  
ภาค จังหวัด อําเภอ


ตําบล

Form Completed 
Interviewer -


หมูบ่ า้ น


ลําดับครัวเรือน

ทีอ่ ยู่ ทีส่ ามารถติดต่อได้ : ..........................................................................................................................
ชือ่ หัวหน้าครัวเรือน : .................................................................. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ..................
ทีอ่ ยู่ : .......................................................................................................... รหัสไปรษณีย:์ ...................
โทรศัพท์ (บ้าน) : ..................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) : ..................................................
ชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลครัวเรือน : ............................................................. E-mail: ................................................
ข้อมูลจากรอบที่ 6
ชือ่ หัวหน้าครัวเรือน : .................................................................. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ..................
ทีอ่ ยู่ : ........................................................................................................... รหัสไปรษณีย:์ ...................
โทรศัพท์ (บ้าน) : ..................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) : ...................................................
ชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลครัวเรือน : ........................................................... E-mail: ................................................
บันทึกการติ ดตาม (บันทึกหลังการเยี่ยมครัวเรือนแต่ละครัง)้
นัดครัง้ ต่อไป
ครัง้ ที่ วัน/เดือน/ปี
เวลา
หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
เวลา
1.
2.
3.
4.
จํานวนเด็กทีอ่ ายุไม่เกิน 5 ปี ในครัวเรือน ........ จํานวนผูช้ ายทีส่ บู บุหรีท่ ม่ี อี ายุ18 ปีขน้ึ ไปในครัวเรือน ........
จํานวนเด็กทีอ่ ายุระหว่าง6-12ปี ในครัวเรือน ........ จํานวนผูห้ ญิงทีส่ บู บุหรีท่ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไปในครัวเรือน ........
จํานวนเด็กทีอ่ ายุระหว่าง13-17ปี ในครัวเรือน........ จํานวนผูช้ ายทีไ่ ม่สบู บุหรีท่ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไปในครัวเรือน......
จํานวนผูห้ ญิงทีไ่ ม่สบู บุหรีท่ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไปในครัวเรือน.....
ผลการเยี่ยมครัวเรือน (ให้วงกลม)
1.หาบ้านไม่พบ
6.ไม่มคี าํ ตอบ-หลังจากพยายาม 4ครัง้
11.ไม่สามารถสํารวจได้
2.ครัวเรือนย้าย ไม่สามารถตามได้ 7.ไม่มคี าํ ตอบ-ช่วงเวลาสํารวจเสร็จสิน้
เนื่องจาก เหตุผลอื่นๆ ระบุ
3.ครัวเรือนย้ายไปนอกพืน้ ที่
8.การปฏิเสธของครัวเรือน
………………………........
ั
4.ไม่ปลอดภัย
9.มีปญหาเรือ่ งภาษา
………………………........
5.ติดต่อไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ 10.ไม่มใี ครในครัวเรือนสามารถตอบคําถามได้ 12.การติดต่อสําเร็จ - ทําการสํารวจ

132
แบบสํารวจครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างเก่าจากรอบรอบที ่ 5
(Household Recontact Form)
ลําดับ
ที่

1
2
3
4

ชื่อผูใ้ ห้ข้อมูล

MODULE B
LQ: 

เพศ อายุ/รอบ ประเภทของ ผลการ บันทึก เปลี่ยนแป ส่ง
รหัส
่
สํารวจ ผูใ้ ห้ข้อมูลใน สัมภาษณ์ ผล ลงที่อยู แบบสอบ พนักงาน
รอบที่ 5 จากรอบที่ 6*
ใหม่ ถามทาง สัมภาษณ์
ไปรณี ย์
S = สูบบุหรี่
1 ใช่
Q = เลิ กสูบบุหรี่
2 ไม่ใช่ (สําหรับ
AD = วัยรุน่
(บันทึก วัยรุน่ )
ด้านล่าง) 1 ใช่
2 ไม่ใช่
1.
1. 2. 1. 2.
2.
1. 2. 1. 2.
1. 2. 1. 2.
1. 2.
1. 2. 1. 2.
AD

1 = ชาย
2 = หญิง

พนักงานสัมภาษณ์ : - ในช่อง “อายุ / รอบสํารวจ” ให้ใส่เลขอายุ /รอบการสํารวจ ทีผ่ ตู้ อบ
แบบสอบถามได้รบั การสํารวจครัง้ แรก
- ในช่องลําดับที่ ให้ลาํ ดับที่ 1 เป็ นชายทีส่ บู /เลิกสูบบุหรี่ ลําดับที่ 2 เป็ นหญิงที่
สูบ/เลิกสูบบุหรี่ และลําดับที่ 4 เป็ นวัยรุน่ เท่านัน้ ทัง้ นี้เพือ่ ให้ลาํ ดับทีเ่ หมือนกัน
รอบทีส่ มั ภาษณ์บคุ คลนี้ครัง้ แรก
- ในช่อง “ประเภทของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในรอบที่ 5” ให้ระบุวา่ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
S = สูบบุหรี่ Q = เลิกสูบบุหรี่ และ AD = วัยรุน่
รหัสผลการสัมภาษณ์ (รอบที่ 6)
0.a ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของครัวเรือน และติดต่อไม่ได้ หรือตามหาไม่พบ
0.b เสียชีวติ
1. ไม่พบ (หลังจากพยายาม 4 ครัง้ )
2. มีปญั หาเรือ่ งภาษา
3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ
4. การปฏิเสธของตัวแทน
5. ปฏิเสธ
7. สําเร็จ
6. ไม่สมบูรณ์ (เริม่ ต้น, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ขอสิน้ สุดการให้ขอ้ มูลก่อนสิน้ สุดการสัมภาษณ์)
บันทึกชื่อและที่อยู่ของผูท้ ่ีสามารถให้ข้อมูลที่อยู่ของผู้ให้สมั ภาษณ์ ได้
สําหรับการสัมภาษณ์ ครังต่
้ อไปถ้าหากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ มีการย้ายที่อยู่
ชือ่ -สกุล : ......................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูต้ อบแบบสอบถาม : ...........................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ..............................................................................................................................................
โทรศัพท์ (บ้าน) : ......................................... โทรศัพท์ (มือถือ) : ..................................................
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่
ชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : ...................................................................................................................................
ทีอ่ ยูใ่ หม่ : ………..............................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
แบบสํารวจครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างใหม่ และตารางคิชกริด
HHR : …………….
RPE : …………….
โครงการติ ดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริ โภคยาสูบในประเทศไทย
MODULE A
Form Completed 
แบบสํารวจครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างใหม่รอบที ่ 6
Interviewer -
(Household Enumeration Form)
    

ภาค
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบ่ า้ น ลําดับครัวเรือน
ชือ่ หัวหน้าครัวเรือน : .................................................................. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ..................
ทีอ่ ยู่ : ........................................................................................................... รหัสไปรษณีย:์ ...................
โทรศัพท์ (บ้าน) : ..................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) : ...................................................
ชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลครัวเรือน : ........................................................... E-mail: ................................................

บันทึกการติ ดตาม (บันทึกหลังการเยี่ยมครัวเรือนแต่ละครัง้ )
ครัง้ ที่ วัน/เดือน/ปี
1.
2.
3.
4.

เวลา

หมายเหตุ

นัดครัง้ ต่อไป
วัน/เดือน/ปี เวลา

ข้อสรุปสําหรับการปฏิ เสธการสัมภาษณ์ (ให้วงกลม)
1. หาบ้านไม่พบ
8. การปฏิเสธของครัวเรือน
2. บ้านไม่มคี นอยู่
9. มีปญั หาเรือ่ งภาษา
3. ไม่ใช่ครัวเรือน เช่น สถานทีท่ าํ งาน
10. ไม่มใี ครสามารถตอบได้
4. ไม่ปลอดภัย
11. ไม่สามารถสํารวจได้เนื่องจากเหตุผลอื่นๆ
5. ติดต่อไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ
ระบุ……………………………………………
6. ไม่มคี าํ ตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครัง้
…………………………………………….....
7. ไม่มคี าํ ตอบ - ช่วงเวลาสํารวจเสร็จสิน้
12. การติดต่อสําเร็จ - ทําการสํารวจ
ถ้าครัวเรือนปฏิ เสธการให้สมั ภาษณ์ :
1.จํานวนคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนอายุ 18 ปี ขึน้ ไป = ……………
2.จํานวนคนทีส่ บู บุหรีเ่ ป็ นประจําทีอ่ าศัยอยู่ในครัวเรือนอายุ 18 ปี ขึน้ ไป = ………….

เชื้อชาติ
1.ไทย
2.อื่น ๆ
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แบบสํารวจครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างใหม่ในรอบที ่ 6
(Household Enumeration Form)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

ชื่อสมาชิ กในครัวเรือน
( กลุ่มผูใ้ หญ่อายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไป)

ชือ่ สมาชิกในครัวเรือน (กลุม่ เด็กอายุ 13-17 ปี)

เพศ
1=ชาย
2=หญิ ง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MODULE B
LQ: 

การสูบบุหรี่ อายุ
ผูต้ อบ
หมายเหตุ
1 = สูบ (เต็มปี ) แบบสอบถาม
2 = ไม่สบู
1=ใช่
2=ไม่ใช่
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
จํ
า
นวนเด็
ก
ที
อ
่
ายุ
ไ
ม่
เ
กิ
น
5
ปี
ในครั
ว
เรื
อ
น
…….
KISH GRID
จํานวนเด็กทีอ่ ายุระหว่าง 6-12 ปี ในครัวเรือน …….
ตัวเลขตัวสุดท้ายของอายุ
จํานวน
ผูเ้ ข้าข่าย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 จํานวนเด็กทีอ่ ายุระหว่าง 13-17 ปี ในครัวเรือน …….
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 จํานวนผูช้ ายทีส่ บ
ู บุหรีท่ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไปในครัวเรือน …….
2
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 จํานวนผูห
้ ญิงทีส่ บู บุหรีท่ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไปในครัวเรือน …….
3
3 1 2 3 2 3 1 1 2 3
ู บุหรีท่ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไปในครัวเรือน…….
4
1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 จํานวนผูช้ ายทีไ่ ม่สบ
จํ
า
นวนผู
ห
้
ญิ
ง
ที
ไ
่
ม่
ส
บู บุหรีท่ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไปในครัวเรือน…...
5
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
พนักงานสัมภาษณ์ : 2 แถว
รหัสผลส่วน รหัส
ประเภทของ
สุดท้าย จะใช้ในกรณีทม่ี กี ารทดแทน
ID
ชื่อผูเ้ ข้าข่ายที่ถกู เลือก บุคคลของ พนักงาน
ผูใ้ ห้ข้อมูล
จากบ้านเดียวกัน ในกรณีทผ่ี ถู้ ูก
ผูใ้ ห้ข้อมูล* สัมภาษณ์
เลือกมีรหัสผล 2 (มีปญั หาเรือ่ ง
1 ผูช้ ายทีส่ บู บุหรี่
ภาษา) หรือ 3 (ทุพพลภาพทาง
2 ผูห้ ญิงทีส่ บู บุหรี่
กาย หรือใจ) หรือไม่อยู่ตลอด
3 วัยรุน่
ระยะเวลาของการสํารวจ
* รหัสผลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้ข้อมูล
1.ไม่พบ(หลังจากพยายาม 4 ครัง้ ) 2.มีปญั หาเรือ่ งภาษา 3.ทุพพลภาพทางกายหรือใจ 4.การปฏิเสธของตัวแทน
5.การปฏิเสธ
7. สําเร็จ
6.ไม่สาํ เร็จ(การเริม่ ต้น,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ขอสิน้ สุดการให้ขอ้ มูลก่อนสิน้ สุดการสัมภาษณ์)
8.ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนและติดต่อไม่ได้หรือตามหาไม่พบ
กรอกชื่อและที่อยู่ของผูท้ ี่สามารถติ ดต่อผูใ้ ห้ข้อมูลได้ (ในกรณี ที่คาดว่าอีก 1 ปี ข้างหน้ าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะย้ายที่อยู่)
ชือ่ -สกุล : ................................................................ความสัมพันธ์กบั ผูต้ อบแบบสอบถาม :…….............................
ทีอ่ ยู.่ .......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (บ้าน) : .............................................................. โทรศัพท์ (มือถือ) : .....................................................

135

ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey (Thailand)
การสํารวจระดับประเทศ รอบที่ 6 (พ.ศ. 2555)
ดําเนิ นการโดย : สถาบันวิ จยั ประชากรและสังคม มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ID

ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
สถาบันมะเร็งแห่งรัฐวิ คตอเรีย ประเทศออสเตเลีย
และ มหาวิ ทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา
แบบสอบถามสําหรับวัยรุน่
(กลุ่มตัวอย่างใหม่ในรอบที่ 6)
ชือ่ หัวหน้าครัวเรือน
ชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลครัวเรือน
ชือ่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
บ้านเลขที่
ตําบล
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน
ทําเลทีต่ งั ้

หมู่ท่ี

ชือ่ หมูบ่ า้ น
อําเภอ

1. เมือง


จังหวัด 
อําเภอ 
ตําบล 
หมูบ่ า้ น 
ลําดับครัวเรือน 
ลําดับบุคคล 
ภาค

จังหวัด
มือถือ
2. ชนบท

พนักงานสัมภาษณ์ : บันทึกผลความพยายามติ ดต่อขอให้ตอบแบบสอบถาม
นัดครังต่
้ อไป
ครัง้ ที่ วัน/เดือน/ปี
เวลา
บันทึกผล
วัน/เดือน/ปี
เวลา
1.
2.
3.
4.
เริม่ กรอกข้อมูลเวลา
พนักงานสัมภาษณ์
ผูค้ วบคุมงานสนาม
ผูต้ รวจแบบสอบถาม
ผูล้ งรหัส

จบการกรอกข้อมูลเวลา
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

รวม
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

นาที
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
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ใบแสดงความยิ นยอมการเข้าร่วมโครงการ
เรียน ผูใ้ ห้ข้อมูล
ด้วย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังดําเนินการสํารวจเพือ่ ติดตาม
ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย รอบที่ 6 ปี พ.ศ. 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่เชิงลึกของประชากรกลุ่มต่างๆ ตลอดจนภาวะสุขภาพของผูส้ ูบบุหรี่
เพือ่ นําผลการศึกษาไปเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่
สถาบันฯ จึงขอเวลาและขออนุ ญาตสัมภาษณ์ทา่ นด้วยแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลทีท่ ่านให้ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตัวท่านหรือบุคคลอื่นทีท่ า่ นเอ่ยถึง สถาบันฯ จะเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ และจะใช้เพื่อ
การวิจยั เท่านัน้ ข้อมูลจะถูกนําไปวิเคราะห์ในภาพรวมและนําเสนอเป็ นรายงานการวิจยั ทีไ่ ม่ปรากฏชื่อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในการสํารวจครัง้ นี้ท่านมีสทิ ธิที์ จ่ ะให้หรือไม่ให้ขอ้ มูลก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจของท่าน หรือ
ระหว่างทีท่ ่านให้สมั ภาษณ์แล้วบางส่วน ท่านมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะไม่ตอบคําถามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหยุดให้การ
สัมภาษณ์เมือ่ ไรก็ได้
สถาบันฯ หวังว่าท่านจะกรุณาให้ความร่วมมือในครัง้ นี้ ถ้าท่านมีคาํ ถามใด ทีเ่ กีย่ วกับการสัมภาษณ์
หรือมีขอ้ สงสัยประการใด โปรดติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร. บุปผา ศิรริ ศั มี หัวหน้าโครงการฯ สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 606
ขอได้รบั ความขอบคุณอย่างสูงจากสถาบัน ฯ
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ )
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2441 0201 – 4
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้ จากการอ่านด้วยตนเอง หรือ
ให้พนักงานสนามของโครงการอ่านให้ฟงั แล้ว ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และได้ลงลายมือชื่อ หรือให้พนักงานสนามผู้ท่ีอ่านให้ข้าพเจ้าฟงั ลงลายมือชื่อในใบแสดงความ
ยินยอมให้ขอ้ มูลแทนข้าพเจ้า
ลงชือ่
.
พนักงานสนาม (ลงนามแทน)
วันที่ เดือน
พ.ศ .

ลงชือ่

.

ผูต้ อบแบบสอบถาม
วันที่ เดือน
พ.ศ

.
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คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับทัศนคติของวัยรุ่นเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการสูบบุหรี่ ทัง้ บุหรีท่ ่ผี ลิตจากโรงงาน และบุหรี่มวนเอง (ยาเส้น) คุณอาจจะจําคําถามบางข้อที่คุณ
เคยตอบในการสํารวจเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว
กรุณาอ่านคําถามแต่ละข้อด้วยความตัง้ ใจ และตอบอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็ นจริง คําตอบที่
ได้รบั จากคุณ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ แม้แต่คนในครอบครัวของคุณก็จะไม่ทราบข้อมูลนี้
วิ ธีการตอบคําถาม

ให้ใช้ ดินสอวงกลมรอบข้ อที่ เป็ นคําตอบที่ คุณเลื อก โดยเลือกตอบเพียงหนึ่ งคําตอบเท่านัน้
ยกเว้น ข้อที่มคี ําแนะนํ าว่าให้ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ, ข้อที่ให้ขา้ ม หรือให้เขียนคําตอบลงในช่องว่าง
ตามคําแนะนํา
กรุณาตอบทุกคําถาม แม้คาํ ตอบของคุณจะตอบว่า “ไม่ทราบ”
ถ้าไม่เข้าใจ หรือมีขอ้ สงสัยในคําถามข้อใด กรุณาถามพนักงานสัมภาษณ์ทนั ที
พนักงานสัมภาษณ์ : ให้อธิบายวิธตี อบแบบสอบถามก่อนทีจ่ ะให้ผตู้ อบลงมือตอบแบบสอบถาม
ถ้าพนักงานสัมภาษณ์ยงั อยูท่ บ่ี า้ นของผูต้ อบแบบสอบถามก็สามารถช่วยตอบข้อสงสัยของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้ ถ้าพนักงานสัมภาษณ์ตอ้ งไปบ้านอื่นต่อไป ให้ตรวจสอบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเข้าใจคําแนะนําดีแล้ว
ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้ผตู้ อบแบบสอบถามตอบตามลําพัง
หลังจากผูต้ อบ ตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ให้พนักงานสัมภาษณ์ ตรวจสอบความครบถ้วน
ของคําตอบ ถ้าพบว่ามีข้อใดที่ยงั ไม่มีคาํ ตอบ ให้ขอให้ผต้ ู อบ ตอบเพิ่ มเติ มจนครบทุกข้อ
เกณฑ์การคัดเลือกวัยรุน่ ทีเ่ ป็ นผูต้ อบแบบสอบถามต้องมีคุณลักษณะดังนี้คอื
1. อายุระหว่าง 13 – 17 ปี (อายุเต็มปี)
2. มีความตัง้ ใจทีจ่ ะอาศัยอยูใ่ นครัวเรือนนี้ในอีก 2 ปี ข้างหน้า
ถ้าไม่แน่ใจ หรือคาดว่าจะเปลีย่ นทีอ่ ยู่ กรุณากรอกรายละเอียดด้านหลัง
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับคนในครัวเรือน

ลําดับ
ที่

1.1
ชือ่ - นามสกุล

1.2.1
1.3
1.4
1.1.1
1.2
1.5
ผูต้ อบ อายุ วัน/เดือน/ปี เพศ ความสัมพัน สถานภาพ
เกิด
1.ชาย ธ์กบั หัวหน้า
แบบสอบ (เต็มปี)
สมรส
2.หญิง ครัวเรือน 1. โสด
ถาม
(ดูรหัส)
1. ใช่
2. สมรส
2. ไม่ใช่
3. หม้าย
4. หย่า
5. แยก

ผูใ้ หญ่ (อายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไป)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

0

เด็ก ( อายุระหว่าง 13-17 ปี )

1
2.
3.
4.
5.

รหัสข้อ 1.4 ความสัมพันธ์กบั หัวหน้าครัวเรือน
0 หัวหน้าครัวเรือน 3 แม่
6 พีน่ ้อง
1 คูส่ มรส
4 บุตร
7 เขย
2 พ่อ
5 บุตรของบุตร
8 สะใภ้

9 หลาน 12 เพือ่ น
10 เหลน 13 ผูอ้ าศัย
11 ญาติ 14 อื่น ๆ (ระบุ)……..
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับคนในครัวเรือน

1.6
การศึกษา
คนนี้จบการศึกษาสูงสุด
ชัน้ ใด
(บันทึกชัน้ ทีเ่ รียน
จบแล้ว)

ผูใ้ หญ่ (อายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไป)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เด็ก ( อายุระหว่าง 13-17 ปี )

1
2.
3.
4.
5.

1.7
อาชีพ
คนนี้มอี าชีพหลักอะไร
(บันทึกลักษณะงานทีท่ าํ เช่น ทําไร่
ข้าวโพด ทํานาข้าว คนงานก่อสร้าง)
000 ไม่มอี าชีพ
995 นักเรียน / นักศึกษา

1.8
คนนี้อาศัยอยูใ่ น
ครัวเรือนนี้
นานเท่าใด
(ให้ระบุเป็นจํานวน
เดือน, ปีทอ่ี าศัยอยู)่
เดือน

ปี

1.9
คนนี้ปจั จุบนั
สูบบุหรีห่ รือไม่
1. สูบ
2. ไม่สบู
3. ไม่ทราบ
4. เลิกสูบ
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คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม : กรุณาตอบทุกคําถามให้ตรงกับความจริ งมากที่สดุ โดยใช้
ดิ นสอวงกลมรอบข้อที่ เป็ นคําตอบที่คณ
ุ เลือก เลือกเพียงหนึ่งคําตอบเท่านัน้ แม้คาํ ตอบของคุณจะ
ตอบว่า “ไม่ทราบ” ยกเว้นข้อทีม่ คี าํ แนะนําให้ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ ข้อทีใ่ ห้ขา้ ม และข้อที่เติมคําหรือ
ข้อความในช่องว่างทีจ่ ดั ไว้ให้ตามคําแนะนํา
ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการสูบบุหรี่
1. FR12110. คุณเคยสูบบุหรี่ (บุหรีจ่ ากโรงงานหรือบุหรีม่ วนเอง) บ้างหรือไม่
(แม้วา่ สูบเพียงครัง้ หรือสองครัง้ ก็นบั ว่าเคยสูบ)
1. ไม่เคยสูบ (ตอบต่อข้อ 3)
2. เคยสูบ (ข้ามไปทีข่ อ้ 4)
3.

4.

FR12130. หากไม่เคยสูบ คุณเคยถูกชักชวนให้สบู บุหรีห่ รือไม่
1. ไม่เคยถูกชักชวนให้สบู บุหรี่ (ข้ามไปทีข่ อ้ 35)
2. เคยถูกชักชวนให้สบู บุหรี่ แต่กย็ งั ไม่เคยสูบเลยแม้แต่ครัง้ เดียว (ข้ามไปทีข่ อ้ 35)
3. เคยสูบบุหรีแ่ ล้ว (ตอบต่อข้อ 4)
FR12112. ตัง้ แต่เกิดจนถึงปจั จุบนั คุณเคยสูบบุหรีม่ าแล้วกีม่ วน
2. เคยสูบแต่ไม่หมดมวน
3. สูบ 1-10 มวน
4. สูบ 11- 100 มวน
5. สูบ มากกว่า 100 มวน

5.

FR12113. คุณสูบบุหรีห่ มดมวนครัง้ แรกเมือ่ อายุเท่าไร
2. สูบหมดมวนเมือ่ อายุ(ระบุ).... ปี
1. ไม่เคยสูบหมดมวน

6.

ข้อใดต่อไปนี้เป็ นเหตุผลทีท่ าํ ให้คุณเริม่ สูบบุหรีเ่ ป็นครัง้ แรก
เหตุผลที่ทาํ ให้เริ่ มสูบบุหรี่เป็ นครัง้ แรก
TC12105. อยากรู/้ อยากเห็น/อยากลอง
TC12101. สูบตามเพือ่ น
TC12112. สูบเพราะมีคนบอกว่าสูบบุหรีแ่ ล้วจะทําให้ฉนั รูส้ กึ ดี
TC12119. เหตุผลอืน่ ๆ(ระบุ) ______________________

6ก.
6ข.
6ค.
6ง.
7.

8.

ใช่
1.
1.
1.

FR12100. หากนึกย้อนถึงเหตุการณ์ตอนทีส่ บู บุหรีค่ รัง้ แรก ขณะนัน้ คุณ
1. สูบเพียงลําพังคนเดียว
2. สูบขณะอยูก่ บั กลุม่ เพือ่ นรุน่ ราวคราวเดียวกันเท่านัน้
3. สูบขณะมีผใู้ หญ่อยูด่ ว้ ยอย่างน้อย 1 4. อื่นๆ (ระบุ) _________
FR12311. ปจั จุบนั นี้ คุณคิดว่าคุณถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มใด
1. คนไม่สบู บุหรี่
2. คนเคยสูบบุหรี่ (ปจั จุบนั ไม่สบู )
3. คนสูบบุหรีบ่ างเวลาหรือเวลาเข้าสังคม
4. คนสูบบุหรีเ่ ป็ นประจํา
5. ไม่แน่ใจว่าอยูใ่ นกลุม่ ใด

ไม่ใช่
2.
2.
2.
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9.

FR12115. คุณสูบบุหรีค่ รัง้ สุดท้ายเมือ่ ไหร่
1. วันนี้
2. เมือ่ วาน
3. 2-7 วันทีผ่ า่ นมา
ตอบต่อข้อ 10
4. มากกว่า 1 สัปดาห์ถงึ 1 เดือน (30 วัน) ทีผ่ า่ นมา
5. มากกว่า 1-6 เดือนทีผ่ า่ นมา
6. มากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี (12 เดือน) ทีผ่ า่ นมา
ข้ามไปทีข่ อ้ 35
7. มากกว่า 1 ปี (12 เดือน) ทีผ่ า่ นมา
คําถามส่วนนี้ (ข้อ 10 – ข้อ 34) สําหรับผูส้ บู บุหรี่ในช่วง 30 วันที่ผา่ นมา
10. FR12225. คุณสูบบุหรีบ่ ่อยแค่ไหน?
1. น้อยกว่า 1 ครัง้ /สัปดาห์
2. 1 ครัง้ /สัปดาห์
3. 2 ครัง้ /สัปดาห์
4. 3-5 ครัง้ /สัปดาห์
6. มากกว่าวันละ1 ครัง้
5. ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
11. FR12233. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณสูบบุหรีโ่ ดยเฉลีย่ วันละกีม่ วน (เฉพาะวันทีส่ บู )
2. สูบไม่ถงึ 1 มวน
1. ไม่ได้สบู เลยใน 7 ช่วงวันทีผ่ า่ นมา
4. สูบวันละ 2-5 มวน
3. สูบวันละ 1 มวน
5. สูบวันละ 6-10 มวน
6. สูบวันละ 11 –20 มวน
7. สูบมากกว่า 20 มวน
12. ET.12241. พ่อแม่/ผูป้ กครองของคุณทราบหรือไม่วา่ คุณสูบบุหรี่
1. ทราบ (ตอบต่อข้อ 13)
2. ไม่ทราบ (ข้ามไปทีข่ อ้ 14)
3. ไม่แน่ใจ (ข้ามไปทีข่ อ้ 14)
13. ET12224. เมือ่ อยูก่ บั พ่อแม่/ผูป้ กครอง คุณสูบบุหรีบ่ อ่ ยแค่ไหน
1. ไม่เคยสูบ
2. สูบบางครัง้
3. สูบบ่อย
14. BR12310. ตามปกติคณ
ุ สูบบุหรีย่ ห่ี อ้ อะไร
1. บุหรีโ่ รงงานยีห่ อ้ (ระบุ) ________________________________
3. บุหรีม่ วนเอง
4. ไม่รจู้ กั ยีห่ อ้ /จําไม่ได้
2. ไม่มยี ห่ี อ้ ประจํา
15. BR12638. ตามความคิดของคุณ บุหรีน่ อก มีรสชาติดกี ว่าหรือแย่กว่าบุหรีไ่ ทย
1. ดีกว่า
2. เหมือนๆ กัน 3. แย่กว่า
4. ไม่ทราบ
ในการเลือกยีห่ อ้ บุหรีท่ ค่ี ณ
ุ สูบ คุณตัดสินใจบนพืน้ ฐานของเหตุผลข้อใด
เหตุผลในการเลือกยี่ห้อบุหรี่
ใช่
ไม่ใช่
16ก. BR12636. รสชาติของบุหรี่
1.
2.
16ข. BR12626. ราคาบุหรี่
1.
2.
16ค. BR12616. อาจจะไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ
1.
2.
16ง. BR12623. เพือ่ นสูบบุหรีย่ ห่ี อ้ นัน้
1.
2.
16จ. BR12619. เหตุผลอืน่ ๆ(ระบุ). ______________________
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SO12101. ตามปกติ (หรือส่วนใหญ่) คุณได้บุหรีม่ าอย่างไร
3. ได้จากเพือ่ น
1. ซือ้ เอง
2. มีคนซือ้ ให้
4. ได้จากทีบ่ า้ น
5. ได้มาด้วยวิธกี ารอื่น
18. SO12311. ปกติแล้วคุณซือ้ บุหรีห่ รือยาเส้นสําหรับตัวเองจากทีไ่ หน
1. จากผูข้ ายเร่ตามถนน
2. จากร้านสะดวกซือ้
3. จากซุปเปอร์มาร์เก็ต
4. จากคอฟฟี่ชอ็ ปหรือร้านอาหาร
5. จากเครือ่ งขายบุหรีอ่ ตั โนมัติ
6. จากเพือ่ น
7. อื่นๆ ระบุ _______________
8. ไม่เคยซือ้ บุหรี่
19. PU12105. ในช่วง 30 วันที่ผา่ นมา คุณเคยซือ้ บุหรีบ่ า้ งหรือไม่
1. ไม่ซอ้ื (ข้ามไปทีข่ อ้ 22)
2. ซือ้ (ตอบข้อ 20 และ ข้อ 21)
2.จําไม่ได้
20. PU12331. ถ้าซือ้ 1. คุณซือ้ บุหรีซ่ องละเท่าไหร่ _______ บาท
21. PU12322. ถ้าซือ้ 1. ในซองมีบุหรีก่ ม่ี วน ________ บาท
2. จําไม่ได้
22. PU12200. ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา คุณเคยซือ้ บุหรี่ที่แบ่งขายเป็ นมวน บ้างหรือไม่
2. เคยซือ้ (ตอบต่อข้อ 23 และข้อ 24)
1. ไม่เคยซือ้ (ข้ามไปข้อที่ 25)
23. (SO12313). คุณซือ้ บุหรี่ที่แบ่งขายเป็ นมวนครัง้ ล่าสุดทีไ่ หน
1. จากร้านขายของชํา
2. จากผูข้ ายเร่ตามถนน
4. จากคอฟฟี่ชอ็ ป
3. จากร้านขายหนังสือพิมพ์
5. จากเพือ่ น
6. จากบาร์ ร้านอาหาร ดิสโก้เทค
7. อื่นๆ (ระบุ) (SO12313o) ____________________________
24. PU12431. คุณซือ้ บุหรี่ที่แบ่งขายเป็ นมวน ในราคามวนละเท่าไร
2. จําราคาไม่ได้
1. ___________. บาท/มวน
25. SO12103. เมือ่ ต้องการสูบบุหรี่ คุณหาบุหรีม่ าสูบได้งา่ ยหรือยากแค่ไหน
1. ยากมาก
2. ยากเล็กน้อย
3. ค่อนข้างง่าย
4. ง่ายมาก
5. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
26. SB12014. คุณเคยสูบบุหรี่ หรือรูส้ กึ อยากสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ แรกเมือ่ ตื่นนอนตอนเช้าบ้างหรือไม่
2. เคย - บางครัง้
3. เคย - เป็ นประจํา
1. ไม่เคย
กรุณาตอบว่า ข้อความต่อไปนี้ เกิ ดขึน้ กับคุณบ่อยเพียงใด
27. SB12036. เมือ่ เปรียบเทียบกับตอนทีฉ่ นั เริม่ สูบบุหรีใ่ หม่ ขณะนี้ฉนั ต้องการสูบบุหรีม่ ากกว่า
แต่ก่อน เพือ่ ให้รสู้ กึ หายอยากบุหรีใ่ ช่หรือไม่
1. ใช่ - บ่อยครัง้ 2. ใช่ - บางครัง้ 3. ใช่ - น้อยครัง้ 4. ไม่ใช่เลย
28. QA12220. คุณเคยพยายามเลิกสูบบุหรีค่ รัง้ สุดท้ายเมือ่ ใด
1. ภายใน 30 วันทีผ่ า่ นมา
2. ภายใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
3. เกินกว่า 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
4. ไม่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่
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29.

BQ12155. ข้อใดต่อไปนี้สามารถอธิบายความคิดเกีย่ วกับการเลิกสูบบุหรีข่ องคุณ
1. ฉันมีแผนว่าจะเลิกสูบภายใน 1 เดือนข้างหน้า
2. ฉันมีแผนว่าจะเลิกสูบภายใน 6 เดือนข้างหน้า
3. ฉันมีแผนว่าจะเลิกสูบแต่ไม่ใช่ภายใน 6 เดือนข้างหน้า
0. ตอนนี้ฉนั เลิกสูบบุหรีแ่ ล้ว
4. ฉันไม่มแี ผนว่าจะเลิกสูบ
30. CH12182. ถ้าคุณมีแผนทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ คุณจะขอความช่วยเหลือจากใคร
1. สมาชิกในครอบครัว
2. เพื่อน 3. หน่วยงานทีช่ ว่ ยให้เลิกสูบบุหรี่
4.บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล 5.สายด่วนเลิกสูบบุหรี่ (Quit line)
6. อื่นๆ(ระบุ) _____ 7. ไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือ 8.ไม่มแี ผนทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่
31. BQ12151. คุณต้องการเลิกสูบบุหรีม่ ากเพียงใด
1. ไม่ตอ้ งการเลิกเลย 2. ต้องการเล็กน้อย
3. ต้องการบ้าง
4. ต้องการมาก
5. ฉันเลิกสูบบุหรีแ่ ล้ว
32. BQ12161. คุณคิดว่า ในอีกหนึ่ งปี ข้างหน้า คุณจะสูบบุหรีม่ ากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบ
กับปัจจุบนั
1. สูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ มาก 2. สูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้อย 3. สูบบุหรีเ่ ท่าเดิม
4. สูบบุหรีล่ ดลงเล็กน้อย 5. สูบบุหรีล่ ดลงมาก
6. ไม่สบู บุหรีเ่ ลย
33. PS12209. คุณเคยรูส้ กึ เสียใจบ้างไหมทีเ่ ริม่ สูบบุหรี่
1. เสียใจมาก
2. เสียใจบ้าง
3. ไม่เสียใจเลย
34. PS12346. ถ้าผูใ้ หญ่ทอ่ี ยูร่ อบๆตัวไม่สบู บุหรี่ ฉันมีโอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีน่ ้อยลง
3. ไม่ทราบ
2. ไม่ใช่
1. ใช่
ส่วนที่ 3 ส่วนนี้ ต้องตอบทุกคน
35. AD12165. ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา เคยมีแพทย์หรือพยาบาลพูดคุยกับคุณเกีย่ วกับอันตรา
การสูบบุหรีบ่ า้ งหรือไม่
1. ไม่เคย 2. เคย 3.ไม่เคยไปพบแพทย์หรือพยาบาลในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
36. AD12166. ในช่วง 1 ปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา คุณเคยเรียนในห้องเรียนเกีย่ วกับอันตรายจาก
การสูบบุหรีบ่ า้ งหรือไม่
1. ไม่เคย
2. เคย
3. ไม่แน่ใจ
4. ไม่ได้เรียนหนังสือในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา
37. PS12606. เพือ่ นของคุณมีความเห็นอย่างไรต่อการสูบบุหรี่
1. ทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดไม่ยอมรับการสูบบุหรี่
2. ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการสูบบุหรี่
3. ยอมรับครึง่ หนึ่ง-ไม่ยอมรับครึง่ หนึ่ง
4. ส่วนใหญ่ยอมรับการสูบบุหรี่ 5. ทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดยอมรับการสูบบุหรี่
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38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

PS12342. ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา มีเพือ่ นของคุณได้เริม่ สูบบุหรีบ่ า้ งหรือไม่
2. มี
3. ไม่รู้
1. ไม่มี
DI12241. ถ้าเลือกเพือ่ นมา 5 คนทีส่ นิทมากทีส่ ดุ ในเพือ่ น 5 คนนี้ มีกค่ี นทีส่ บู บุหรี่
0. 0 คน 1. 1 คน 2. 2 คน 3. 3 คน 4. 4 คน 5. 5 คน
ET12227. คุณมีพช่ี ายหรือพีส่ าวทีส่ บู บุหรีห่ รือไม่
1. ไม่มพี ช่ี ายหรือพีส่ าว
2. มีพช่ี ายหรือพีส่ าวทีส่ บู บุหรี่
3. ไม่มพี ช่ี ายหรือพีส่ าวทีส่ บู บุหรี่ 4. ไม่ทราบว่าพีช่ ายหรือพีส่ าวสูบบุหรีห่ รือไม่
DI12260. เท่าทีค่ ุณทราบ พ่อของคุณสูบบุหรีห่ รือเคยสูบบุหรีบ่ า้ งหรือไม่
1. พ่อสูบบุหรี่ / เคยสูบบุหรี่ 2. พ่อไม่สบู บุหรี่ 3.ไม่มพี อ่
4. ไม่ทราบ
DI12262. เท่าทีค่ ุณทราบ แม่ของคุณสูบบุหรีห่ รือเคยสูบบุหรีบ่ า้ งหรือไม่
1. แม่สบู บุหรี่ / เคยสูบบุหรี่ 2. แม่ไม่สบู บุหรี่ 3. ไม่มแี ม่ 4. ไม่ทราบ
PU12107. ในช่วง 30 วันที่ผา่ นมา คุณเคยซือ้ บุหรีใ่ ห้เพือ่ นหรือสมาชิกในครอบครัวบ้างหรือไม่
1. ไม่เคย
2. เคย
PU12109. ในช่วง 30 วันที่ผา่ นมา เคยมีใครปฏิเสธการขายบุหรีใ่ ห้คณ
ุ เพราะคุณมีอายุ
ไม่ถงึ 18 ปีบา้ งหรือไม่
1. ไม่เคยถูกปฎิเสธ
2. เคยถูกปฎิเสธ
3. ไม่เคยพยายามซือ้ บุหรีใ่ นช่วง 30 วันทีผ่ า่ นมา
LM12105. คุณเคยเห็น หรือเคยได้ยนิ เกีย่ วกับรสชาติของบุหรี่ เช่น รสช็อคโกแล็ต, รสคาปู
ชิโน หรือรสสตอเบอรี่ บ้างหรือไม่
1. ไม่เคย
2. เคย
LM12109. เมือ่ เปรียบเทียบกับบุหรีย่ ห่ี อ้ อื่นๆ คุณคิดว่า บุหรีท่ ค่ี ณ
ุ สูบประจํามีอนั ตรายน้อยกว่า
พอๆกัน หรือมากกว่า
1. มีอนั ตรายน้อยกว่าเล็กน้อย
2. มีอนั ตรายพอ ๆ กัน
3. มีอนั ตรายมากกว่าเล็กน้อย
4. ไม่สบู บุหรี่
LM12110. คุณเห็นด้วยหรือไม่ กับข้อความต่อไปนี้ “บุหรี่ยี่ห้อที่ฉันสูบประจํานุ่มนวลต่อ
ระบบทางเดิ นหายใจ ลําคอ และปอดมากกว่าบุหรี่ทวไป”
ั่
3. ไม่เห็นด้วย
1. เห็นด้วย
2. ไม่แน่ใจ
BQ12126. เมือ่ ใครบางคนได้เริม่ ต้นสูบบุหรีเ่ ป็ นประจําแล้ว คุณคิดว่าเป็ นการง่ายหรือยากที่
เขาจะเลิกสูบบุหรี่
1. ยากมาก
2. ค่อนข้างยาก
3. ค่อนข้างง่าย
4. ง่ายมาก
5. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
BQ12124. คุณคิดว่า บุหรีต่ ดิ ง่ายหรือติดยาก
1. ยากมาก
2. ค่อนข้างยาก
3. ค่อนข้างง่าย
4. ง่ายมาก
5. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
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50.

BQ12156. ถ้าเพือ่ นสนิทของคุณยืน่ บุหรีใ่ ห้คุณ คุณจะสูบหรือไม่
1. ไม่สบู แน่นอน
2. อาจจะไม่สบู
3. อาจจะสูบ
51. BQ12157. ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน 1 ปีขา้ งหน้า คุณคิดว่าคุณจะสูบบุหรีห่ รือไม่
2. อาจจะไม่สบู
3. อาจจะสูบ
1. ไม่สบู แน่นอน
52. ST12251. คุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ นอกเหนือจากบุหรีบ่ า้ งหรือไม่ เช่น ยาสูบมวน
สําเร็จ หรือ บารากู่ (สูบควันผ่านนํ้าโดยใช้กระบอกขนาดใหญ่)
1. ไม่เคยใช้
2. เคย - เคยใช้ ระบุในข้อ 53ก – 53ค
บันทึกผลิตภัณฑ์ทเ่ี คยใช้ 53ก. (ST12252o). ____________________
53ข. (ST12253o). ____________________ 53ค. (ST12254o). ____________________
54. DI12237. ในช่วง 30 วัน ที่ผา่ นมา คุณเคยสังเกตเห็น คนรุน่ เดียวกับคุณสูบบุหรีบ่ อ่ ยแค่ไหน
1. ไม่เคยสังเกตเห็น 2. เคยสังเกตเห็น 1-2 ครัง้ 3. เคยสังเกตเห็นบ่อยครัง้
5. เคยสังเกตเห็นทุกวัน
4. เคยสังเกตเห็นบ่อยมากแต่ไม่ทุกวัน
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
55. WL12098. ในช่วง 30 วัน ที่ผา่ นมา คุณเคยสังเกตซองบุหรี่บอ่ ยแค่ไหน
2. เคยเห็นนานๆ ครัง้
1. ไม่เคยเห็น (ข้ามไปข้อที่ 60)
3. เคยเห็นบ้างบางครัง้ 4. เคยเห็นบ่อย
5. เคยเห็นบ่อยมาก
56. WL12203. ในช่วง 30 วัน ที่ผา่ นมา คุณเคยสังเกตคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนซองบุหรี่
บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคยเห็น
2. เคยเห็นนานๆ ครัง้
3. เคยเห็นบ้างบางครัง้ 4. เคยเห็นบ่อย
5. เคยเห็นบ่อยมาก
57. WL12411. ฉลากคําเตือนบนซองบุหรีท่ าํ ให้คณ
ุ คิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ
มากน้อยเพียงใด
1. ไม่เคยคิด
2. คิดบ้างเล็กน้อย
3. คิดมาก
4. ไม่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
58. WL12505. คุณคิดว่าฉลากคําเตือนบนซองบุหรีม่ คี วามน่าเชื่อถือเพียงใด
1. ไม่น่าเชื่อถือเลย
2. น่าเชื่อถือเล็กน้อย
3. น่าเชื่อถือมาก
4. ไม่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
59. WL12509. คุณคิดว่าฉลากคําเตือนบนซองบุหรีม่ ผี ลทําให้คนในวัยเดียวกันกับคุณไม่คดิ ทีจ่ ะ
สูบบุหรีห่ รือไม่
1.ไม่มผี ลเลย 2.มีผลเล็กน้อย 3.มีผลมาก 4.ไม่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
60. AD12702. ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา คุณเคยสังเกตเห็นการรณรงค์เพื่อลดการสูบบุหรี่
ตามสือ่ ต่างๆ (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ภาพโฆษณาด้านข้างรถประจําทาง) บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคยเห็น 2. เคยเห็นบางครัง้ 3. เคยเห็นบ่อย 4. เคยเห็นบ่อยมาก
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ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา คุณเคยเห็นการรณรงค์ หรือข่าวสาร เกีย่ วกับอันตรายของ
การสูบบุหรี่ หรือการสนับสนุ นให้เลิกสูบบุหรีจ่ ากแหล่งต่อไปนี้บา้ งหรือไม่ (ตอบทุกข้อ)
1.
2.
แหล่ง
ไม่เคยเห็น เคยเห็น
61ก. AD12711. โทรทัศน์
1.
2.
61ข. AD12716. วิทยุ
1.
2.
61ค. AD12725. โปสเตอร์
1.
2.
61ง. AD12726. ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
1.
2.
61จ. AD12731. หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร
1.
2.
61ฉ. AD12721. ในโรงหนัง ก่อนหรือหลัง การฉายภาพยนตร์
1.
2.
61ช. AD12723. ดิสโก้เทค / คาราโอเกะ / เลาจน์/ สถานบันเทิงต่างๆ
1.
2.
61ซ. AD12741. บนซองบุหรี่
1.
2.
61ฌ. AD12740. ภาพโฆษณาด้านข้าง / ด้านในรถประจําทาง
1.
2.
62. AC12033 ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา คุณเคยเห็นหรือได้ยนิ โฆษณารณรงค์ต่อต้านการ
สูบบุหรี่ ทีก่ ล่าวว่า “บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่าเริ่ มเลยดีกว่า” บ้างหรือไม่
1. เคย
2. ไม่เคย
3. จําไม่ได้
63. AC12035. คุณเห็นว่า โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่า
เริ่ มเลยดีกว่า” เกีย่ วข้องกับตัวคุณมากน้อยเพียงใด
1. เกีย่ วข้องมาก
2. เกีย่ วข้องบ้าง
3. ไม่เกีย่ วข้องเลย
4. ไม่ทราบเกีย่ วกับการรณรงค์ในเรือ่ งนี้
64. AC12036. คุณเห็นว่า โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “บุหรี่ติดง่าย เลิ กยาก อย่า
เริ่ มเลยดีกว่า” มีผลทําให้วยั รุน่ ไม่อยากสูบบุหรีห่ รือไม่
2. มีผลบ้าง
3. มีผลมาก
1. ไม่มผี ลเลย
4. ไม่ทราบเกีย่ วกับการรณรงค์ในเรือ่ งนี้
ในช่วง 2-3 เดือนที่ ผ่านมา มีโฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เรื่อง “ทําไมผู้ใหญ่เตื อน
เด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิ กสูบ” ทีม่ เี นื้อหาคือ “เด็กๆขอไฟจุดบุหรีจ่ ากผูใ้ หญ่ทก่ี ําลังสูบ
บุหรี่ แต่ผูใ้ หญ่ไม่ให้และบอกกับเด็กๆ ว่า การสูบบุหรี่ไม่ดอี ย่างไรบ้าง เด็กๆ จึงถามว่า “บุหรี่ไม่ดี
แล้วผูใ้ หญ่สบู ทําไม” และยืน่ แผ่นพับทีเ่ ตือนให้ผใู้ หญ่ห่วงสุขภาพตัวเอง และควรเลิกสูบบุหรีด่ ว้ ย
65. AC12020 คุณเคยเห็น โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีเ่ รือ่ งนี้หรือไม่
1. เคย
2. ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 71) 3. จําไม่ได้ (ข้ามไปข้อ 71)
66. AC12029 คุณเคยเห็น โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีเ่ รือ่ งนี้จากแหล่งใด
1. โทรทัศน์
2. ยูทบู (You Tube)
3. ทัง้ โทรทัศน์ และ ยูทบู (You Tube)
4. แหล่งอื่น (ระบุ)_______
61.
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67.

AC12022. คุณเห็นว่า โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีเ่ รือ่ งนี้เกีย่ วข้องกับตัวคุณมากน้อย
เพียงใด
1. เกีย่ วข้องมาก
2. เกีย่ วข้องบ้าง
3. ไม่เกีย่ วข้องเลย
4. ไม่เคยเห็นโฆษณาเรือ่ งนี้
68. AC12026. คุณเห็นว่า โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีเ่ รือ่ งนี้มผี ลทําให้วยั รุน่ ไม่อยากสูบ
บุหรีห่ รือไม่
1. ไม่มผี ลเลย
2. มีผลบ้าง
3. มีผลมาก
4. ไม่เคยเห็นโฆษณาเรือ่ งนี้
69. AD12145. โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ดี แล้ว
ผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิกสูบ” นําไปสูก่ ารพูดคุยเกีย่ วกับผลของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ
ระหว่าง สมาชิ กในครอบครัว ของคุณใช่หรือไม่
1. ใช่
2. ไม่ใช่
3. ไม่เคยเห็นโฆษณาเรือ่ งนี้
70. AD12146 โฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ “ทําไมผูใ้ หญ่เตือนเด็กว่าบุหรีไ่ ม่ดี แล้ว
ผูใ้ หญ่ไม่ยอมเลิกสูบ” นําไปสูก่ ารพูดคุยเกีย่ วกับผลของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ
ในกลุ่มเพื่อน ของคุณใช่หรือไม่
1. ใช่
2. ไม่ใช่
3. ไม่เคยเห็นโฆษณาเรือ่ งนี้
71. AD12013 ในภาพรวม การโฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีม่ ผี ลต่อการสูบบุหรีใ่ นอนาคต
ของคุณอย่างไร
1. มีโอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคตน้อยลง 2.มีโอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคตมากขึน้
3.ไม่มผี ลต่อโอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นอนาคต 4. ไม่ทราบเกีย่ วกับการรณรงค์
การโฆษณา การส่งเสริ มการขายบุหรี่
72. AD12201. ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา คุณเคยสังเกตเห็นสิง่ กระตุน้ ทีท่ าํ ให้คุณอยากสูบบุหรี่
หรือคิดถึงการสูบบุหรี่ (เช่น การโฆษณาบุหรีแ่ ละภาพการสูบบุหรี)่ บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคยเห็น
2. เคยเห็นบางครัง้
3. เคยเห็นบ่อย
73. ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา คุณเคยสังเกตเห็นการโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จากแหล่งต่อไปนี้บา้ งหรือไม่ (ตอบทุกข้อ)
แหล่ง
1. ไม่เคยเห็น 2. เคยเห็น
73ก. AD12231. ร้านค้าย่อย / ร้านค้าใหญ่
1.
2.
73ข. AD12235. คอฟฟี่ชอ็ ป
1.
2.
73ค. AD12237. ดิสโก้เทค / คาราโอเกะ / เลาจน์/ สถานบันเทิงต่าง ๆ
1.
2.
73ง. AD12233. ผูข้ ายเร่ตามท้องถนน
1.
2.
74. AD12560o. ถ้าเคยสังเกตเห็นการโฆษณาบุหรีจ่ ากทีใ่ ดก็ตาม ให้ระบุยี่ห้อบุหรี่ทค่ี ณ
ุ เคย
เห็นโฆษณาครัง้ ล่าสุด 1. ยีห่ อ้ _____________________ 2. จําไม่ได้
3. ไม่เคยเห็นการโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี่ ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

AD12622. ในช่วง 30 วันที่ผา่ นมา คุณเคยเห็นวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ซึง่ รวมถึง ชัน้
วาง หรือเคาน์เตอร์ ในร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า ทีค่ นไปซือ้ บุหรีห่ รือ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบบ้างหรือไม่
1. ไม่เคย
2. เคยเห็นบ้างบางครัง้
3. เคยเห็นบ่อย
4. ไม่คอ่ ยไปร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า
AD12621. ในช่วง 30 วันที่ผา่ นมา คุณเคยเห็นชัน้ หรือเคาน์เตอร์ทว่ี างขายบุหรีใ่ นร้านค้า
เปิดม่านบังบุหรีท่ ง้ิ ไว้ ทําให้เห็นซองบุหรีบ่ า้ งหรือไม่
1. ไม่เคย
2. เคยเห็นบ้างบางครัง้
3. เคยเห็นบ่อย
4. ไม่คอ่ ยไปร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า
AD12239. ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา เมือ่ คุณไปดูการแข่งขันกีฬา เทีย่ วชมงานมหกรรม
แสดงสินค้า คอนเสิรต์ หรือไปเทีย่ วงานในชุมชน คุณเคยเห็นโฆษณาบุหรี่
บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคยเห็น
2. เคยเห็นบ้างบางครัง้ 3. เคยเห็นบ่อย
4. ไม่คอ่ ยไปดูกฬี า มหกรรมแสดงสินค้า คอนเสิรต์ งานในชุมชน
AD12511. ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา คุณเคยเห็นการแข่งขัน หรือรางวัลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บุหรีบ่ า้ งหรือไม่
2. เคย
1. ไม่เคย
AD12502. ตัวคุณเอง มีของใช้ เช่น หมวก เสือ้ ยืด หรือเสือ้ ผ้าอืน่ ๆ ทีม่ ชี อ่ื ยีห่ อ้ บุหรี่
หรือโลโก้บุหรีบ่ า้ งหรือไม่
2. มี
1. ไม่มี
AD12503. คุณจะใช้ หรือสวมใส่ของใช้ เช่น ไฟแช็ก เสือ้ ยืด หรือหมวก ทีม่ ชี ่อื บริษทั
ยีห่ อ้ หรือรูปภาพบุหรีห่ รือไม่
1. ไม่ใช้แน่นอน
2. อาจจะไม่ใช้
3. อาจจะใช้
4. ใช้แน่นอน
5. ไม่ทราบ
AD12611. ในช่วง 30 วันที่ผา่ นมา เวลาทีค่ ณ
ุ ดูโทรทัศน์ วีดโี อ หรือภาพยนตร์ คุณเคยเห็น
นักแสดงสูบบุหรีบ่ อ่ ยแค่ไหน
1. ไม่เคยเห็น
2. เคยเห็นบ้างบางครัง้
3. เคยเห็นบ่อยมาก
4. ไม่คอ่ ยได้ดโู ทรทัศน์ วีดโี อ ภาพยนตร์
AD12612. เท่าทีค่ ุณทราบ มีนกั แสดง/ดาราทีค่ ุณชื่นชอบกีค่ นทีส่ บู บุหรี่
1. ไม่มใี ครสูบเลย
2. สูบบ้างบางคน
3. ส่วนใหญ่สบู
4. สูบทุกคน
5. ไม่มดี าราทีช่ ่นื ชอบ
6. ไม่ทราบ
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83.

AD12169. เมือ่ คุณดูทวี ี คุณเคยสังเกตเห็นภาพคนสูบบุหรี่ หรือซองบุหรี่ ทีถ่ กู ทําให้
มองเห็นไม่ชดั หรือเลือนลาง บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคยเห็น
2. เคยเห็นบ้างบางครัง้
4. ไม่คอ่ ยได้ดโู ทรทัศน์
3. เคยเห็นบ่อยมาก
84. AD12167 การเห็นภาพคนสูบบุหรีห่ รือซองบุหรี่ ทีถ่ ูกทําให้มองเห็นไม่ชดั หรือเลือนลาง
ทําให้คุณอยากสูบบุหรี่ มากน้อยเพียงใด
1. ไม่อยากสูบเลย
2. อยากสูบเล็กน้อย
3. อยากสูบบ้าง
4. อยากสูบมาก
5. ไม่เคยสังเกตเห็นภาพดังกล่าว
85. AD12168. การเห็นภาพคนสูบบุหรีห่ รือซองบุหรี่ ทีถ่ ูกทําให้มองเห็นไม่ชดั ช่วยเตือนให้
คุณคิดว่า คุณไม่ควรสูบบุหรีบ่ า้ งหรือไม่
1. ไม่ช่วยเตือนเลย
2. ช่วยเตือนเล็กน้อย
3. ช่วยเตือนบ้าง
4. ช่วยเตือนมาก
5. ไม่เคยสังเกตเห็นภาพดังกล่าว
การห้ามสูบบุหรี่
86. ET12221 ข้อความใดต่อไปนี้ สามารถบอกถึงกฎการสูบบุหรีภ่ ายในบ้านของคุณได้ดที ส่ี ดุ
1. อนุ ญาตให้สบู บุหรีไ่ ด้ทุกทีภ่ ายในบ้าน
2. อนุ ญาตให้สบู บุหรีไ่ ด้บางพืน้ ทีภ่ ายในบ้านหรือบางเวลาหรือบางคน
3. ไม่อนุ ญาตให้สบู บุหรีท่ ุกทีภ่ ายในบ้าน
87. ET12217 ในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา มีสมาชิ กในครอบครัว สูบบุหรี่ภายในบ้านของคุณขณะที่
คุณอยูบ่ า้ น บ่อยแค่ไหน
1. ไม่มี
2. มี 1 – 2 ครัง้
3. มี 3 – 6 ครัง้
4. มีทกุ วัน
88. ET12218 ในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา มีแขกที่มาเยี่ยมบ้าน สูบบุหรี่ภายในบ้านของคุณขณะที่
คุณอยูบ่ า้ น บ่อยแค่ไหน
1. ไม่มแี ขกมาเยีย่ มบ้านในช่วง 7 วันทีผ่ า่ นมา 2. ไม่มแี ขกสูบบุหรีใ่ นบ้าน
3. มี 1 – 2 ครัง้
4. มี 3 – 6 ครัง้
5. มีทกุ วัน
ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับบุหรี่
89. KN12242คุณคิดว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูส้ บู บุหรี่หรือไม่
1. ไม่เป็ นอันตรายแน่นอน
2. อาจไม่เป็ นอันตราย
3. อาจเป็ นอันตราย
4. เป็ นอันตรายอย่างแน่นอน
90. LM12102คุณคิดว่า เป็นไปได้หรือไม่ทบ่ี ุหรีบ่ างชนิดจะมีอนั ตรายน้อยกว่าบุหรีช่ นิดอื่น หรือ
บุหรีท่ กุ ชนิดมีอนั ตรายเท่ากัน
1. บุหรีบ่ างชนิดมีอนั ตรายน้อยกว่าบุหรีช่ นิดอื่น 2. บุหรีท่ กุ ชนิดมีอนั ตรายเท่ากัน
91ก. KN12252. คุณคิดว่าควันบุหรีเ่ ป็ นอันตรายต่อผูท้ ี่ไม่สบู บุหรี่หรือไม่
1. ไม่เป็ นอันตรายแน่นอน
2. อาจไม่เป็ นอันตราย
3. อาจเป็ นอันตราย
4. เป็ นอันตรายอย่างแน่นอน
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ตามความเข้าใจหรือความเชือ่ ของคุณ คุณคิดว่าการสูบบุหรีเ่ ป็นสาเหตุของโรค/ผลกระทบ
ต่อไปนี้ใช่หรือไม่ (ตอบทุกข้อ)
1. ไม่ใช่ 2. ใช่
โรค/ผลกระทบ
92ข. KN12231. โรคเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศในผูส้ บู บุหรีเ่ พศชาย
1.
2.
92ค. KN12251. โรคมะเร็งปอดจากควันบุหรีม่ อื สองในผูท้ ไ่ี ม่สบู บุหรี่
1.
2.
92ง. KN12103. แก่เร็วกว่าอายุ
1.
2.
92จ. KN12221. โรคหลอดเลือดสมองในผูส้ บู บุหรี่ (ลิม่ เลือดอุดตันในสมอง)
1.
2.
92ฉ. KN12250. โรคถุงลมโปง่ พอง
1.
2.
92ช. KN12249. โรคหัวใจวาย
1.
2.
92ซ. KN12232 โรคเอชไอวี/โรคเอดส์
1.
2.
92ฌ. KN12247. เนื้อตายและเน่า (มักเกิดกับอวัยวะส่วนปลาย เช่น มือ เท้า ทําให้ชา 1.
2.
ผิวหนังเปลีย่ นเป็ นสีดาํ เน่า และต้องตัดทิง้ )
92ฎ. KN12245. แท้งบุตร
1.
2.
92ฏ. KN12233. มีกลิน่ ปากเหม็น
1.
2.
93. PS12339. คุณคิดว่าการสูบบุหรี่ ทําให้ชายหนุ่มดูน่าดึงดูดใจมากหรือน้อยกว่าการไม่สบู บุหรี่
1. ดึงดูดใจน้อยกว่า 2. ดึงดูดใจมากกว่า 3. ไม่แตกต่างจากคนทีไ่ ม่สบู บุหรี่
94. PS12321. คุณคิดว่าการสูบบุหรี่ ทําให้หญิ งสาวดูน่าดึงดูดใจมากหรือน้อยกว่าการไม่สบู บุหรี่
1. ดึงดูดใจน้อยกว่า 2. ดึงดูดใจมากกว่า 3. ไม่แตกต่างจากคนทีไ่ ม่สบู บุหรี่
95. PS12331. พ่อแม่หรือผูป้ กครองของคุณยอมรับหรือไม่ยอมรับ การทีค่ ุณสูบบุหรี่
1. ไม่ยอมรับ 2. ยอมรับ 4.ไม่ทราบ 3. พ่อแม่หรือผูป้ กครองไม่มคี วามคิดเห็น
ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
96 คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ (ตอบทุกข้อ)
1.
2.
ข้อความ
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
96ก. PS12225. การสูบบุหรีช่ ่วยควบคุมนํ้าหนักตัว
1.
2.
96ข. PS12233. สังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหรี่
1.
2.
96ค. PS12242. การสูบบุหรีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย
1.
2.
96ง. PS12341. คนอายุรนุ่ ฉันทีไ่ ด้รบั ความนิยมส่วนใหญ่สบู บุหรี่
1.
2.
96จ. PS12323. เป็ นการยอมรับได้ทผ่ี ชู้ ายสูบบุหรี่
1.
2.
96ฉ. PS12325. เป็ นการยอมรับได้ทผ่ี หู้ ญิงสูบบุหรี่
1.
2.
96ช. PS12327. การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ น่ารังเกียจ
1.
2.
96ซ. PS12329. การสูบบุหรีท่ าํ ให้คนอายุน้อยดูเป็ นผูใ้ หญ่ขน้ึ
1.
2.
97. DI12301. คุณมีความเห็นโดยรวมต่อการสูบบุหรีอ่ ย่างไร
1. การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดมี าก
2. การสูบบุหรีเ่ ป็ นสิง่ ไม่ดี
3. การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่เลว
4. การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีด่ ี
5. การสูบบุหรีเ่ ป็นสิง่ ทีด่ มี าก
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ความเชื่อเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ผลิ ตยาสูบ
98. คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ (ตอบทุกข้อ)

1.
2.
3.
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย
บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบไม่ควรได้รบั อนุ ญาตให้ทาํ การ
1.
2.
3.
ส่งเสริมการขายบุหรีเ่ ลย
2.
3.
บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบควรถูกจํากัดให้จดั ทําซองบุหรี่
1.
แบบเรียบๆ ห้ามใช้สสี นั สวยงาม โดยมีเพียงชือ่
บุหรีแ่ ละคําเตือนเกีย่ วกับสุขภาพเท่านัน้
บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกีย่ วกับ
1.
2.
3.
อันตรายจากการสูบบุหรี่
บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบได้ทาํ สิง่ ทีด่ ใี ห้แก่ชุมชน
1.
2.
3.
บริษทั ทีผ่ ลิตยาสูบพยายามทําให้คนรุน่ เดียวกับฉัน 1.
2.
3.
หันมาสูบบุหรี่
ในความคิดเห็นของคุณ รัฐบาลควรรณรงค์เรื่อง “บ้านปลอดบุหรี่” หรือไม่
1. ควร
2. ไม่ควร
ในความคิดเห็นของคุณ รัฐบาลควรรณรงค์เรื่อง “โรงเรียนปลอดบุหรี่” หรือไม่
1. ควร
2. ไม่ควร
หากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งการเลิกสูบบุหรี่ เช่น จัดให้มคี ลินิกเลิก
สูบบุหรี่ คุณจะสนับสนุนหรือคัดค้านการห้ามมีผลิ ตภัณฑ์ยาสูบในอีก 10 ปี
ข้างหน้ า
1. สนับสนุ นอย่างยิง่ 2. สนับสนุ น 3. คัดค้าน
4. คัดค้านอย่างยิง่
ข้อความ

98ก. IN12209.
98ข. IN12220.

98ค. IN12229.
98ง. IN12225.
98จ. IN12227.
99. AD12901.
100. AD12904.
101. CH12879

สุขภาพ
102. PR12101 ในภาพรวม คุณคิดว่าสุขภาพของคุณเป็ นอย่างไร
3. ดี
4. ดีมาก
1. แย่
2. พอใช้
103. PR12105 นํ้าหนักของคุณเท่ากับ ________________กิโลกรัม
104. PR12107 ส่วนสูงของคุณเท่ากับ ________________เซนติเมตร
การออกกําลังกาย
105. PR12110 ในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา มีกี่วนั ทีค่ ุณออกกําลังกายเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
(เช่น เล่นกีฬา เดินเร็ว วิง่ หรือขีจ่ กั รยาน) ทีม่ ากพอจะทําให้คุณหายใจเร็วขึน้
(นับเฉพาะกิจกรรมทีท่ าํ ในเวลาว่าง ไม่รวมการทํางาน หรืองานบ้าน)
จํานวนวันทีอ่ อกกําลังกาย ________________วัน / สัปดาห์
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106. PR12112 ในช่วง 7 วันที่ผา่ นมา มีกี่วนั ทีค่ ุณทํางานหรืองานบ้านทีใ่ ช้แรง เป็นเวลาอย่าง
น้อย 30 นาที (นับเฉพาะการทํางาน หรืองานบ้าน ทีผ่ ปู้ กครองบอกให้ทาํ ทีม่ าก
พอจะทําให้คณ
ุ หายใจเร็วขึน้ ไม่รวมกิจกรรมทีท่ าํ ในเวลาว่าง)
จํานวนวันทีท่ าํ งานหรืองานบ้าน ________________วัน / สัปดาห์
107. DI12414. ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา ผลการเรียนของคุณเป็ นอย่างไร เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ของเพือ่ นนักเรียนในชัน้ เดียวกัน
2. อยูใ่ นระดับค่าเฉลีย่
1. ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่
3. สูงกว่าค่าเฉลีย่
4. ไม่ได้เรียนหนังสือ
108. DI12415. ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา คุณเคยมีปญั หากับบุคลากรในโรงเรียน หรือในที่
ทํางาน หรือทีอ่ ่นื บ้างหรือไม่
1. ไม่เคย
2. เคยบางครัง้
3. เคยบ่อย
ข้อความและคําถามต่อไปนี้ เป็ นคําถามทัวไป
่ ไม่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
109. DI12417. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา จนถึงวันนี้ ข้อความใดต่อไปนี้ทบ่ี อกถึงความรูส้ กึ
ของคุณได้ดที ส่ี ดุ
1. ฉันไม่เคยรูส้ กึ เศร้าเลย
2. ฉันรูส้ กึ เศร้าบางครัง้
3. ฉันรูส้ กึ เศร้าหลายครัง้
4. ฉันรูส้ กึ เศร้าตลอดเวลา
110. DI12418. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา จนถึงวันนี้ ข้อความใดต่อไปนี้ทบ่ี อกถึงการกระทํา
ของคุณได้ดที ส่ี ดุ
2. ฉันทําสิง่ ผิดพลาดในหลายเรือ่ ง
1. ฉันทําสิง่ ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่
3. ฉันทําสิง่ ผิดพลาดทุกเรือ่ ง
111. DI12419. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา จนถึงวันนี้ ข้อความใดต่อไปนี้ทบ่ี อกถึงความรูส้ กึ
ของคุณได้ดที ส่ี ดุ
1. ฉันเกลียดตัวเอง
2. ฉันไม่ชอบตัวเอง
3. ฉันชอบตัวเอง
112. DI12411. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา จนถึงวันนี้ ข้อความใดต่อไปนี้ทบ่ี อกถึงความรูส้ กึ
ของคุณได้ดที ส่ี ดุ
1. ฉันไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
2. ฉันรูส้ กึ โดดเดีย่ วหลายครัง้
3. ฉันรูส้ กึ โดดเดีย่ วตลอดเวลา
คําถามต่อไปนี้ เป็ นคําถามเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณ ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
113ก. DI12311. คุณรูส้ กึ ว่า ไม่สามารถควบคุมสิง่ สําคัญในชีวติ ได้ บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคย
2. แทบไม่เคย
3. บางครัง้
4. บ่อย
113ข. DI12316. คุณรูส้ กึ มันใจในความสามารถในการแก้
่
ไขปญั หาส่วนตัว บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคย
2. แทบไม่เคย
3. บางครัง้
4. บ่อย

153
113ค. DI12321. คุณรูส้ กึ ว่า สิง่ ต่างๆ เป็ นไปในแบบทีค่ ุณต้องการ บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคย
2. แทบไม่เคย
3. บางครัง้
4. บ่อย
113ง. DI12326. คุณรูส้ กึ ว่า คุณมีปญั หาทีห่ นักมากซึง่ ยากเกินกว่าทีจ่ ะแก้ไข บ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคย
2. แทบไม่เคย
3. บางครัง้
4. บ่อย
ศาสนา
114. DE12662. คุณนับถือศาสนาอะไร
1. พุทธ 2. คริสต์ 3. ฮินดู 4. อิสลาม 5. ขงจือ้ เต๋า ลัทธิจนี โบราณอื่นๆ
6. ความเชือ่ แบบชนเผ่า, ความเชือ่ พืน้ บ้าน 7. อื่นๆ(ระบุ) ____________
115. DE12666. ในช่วง 12 เดือน ทีผ่ า่ นมา คุณนําหลักคําสอนทางศาสนา เป็ นเครือ่ งชีน้ ําใน
การใช้ชวี ติ ประจําวันของคุณบ่อยแค่ไหน
1. ไม่เคยใช้เลย
2. แทบจะไม่เคยใช้เลย
3. ใช้บางครัง้
4. ใช้ตลอดเวลา
ข้อมูลประชากร / อื่น ๆ
116. DE12213. ตามปกติในแต่ละเดือน (30 วัน) คุณได้รบั เงินสําหรับใช้จา่ ยส่วนตัวเดือนละ
เท่าไร
1. ไม่ได้รบั เงินเดือนหรือค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
2. น้อยกว่า 100 บาท 3. 100-499 บาท
4. 500-999 บาท
5. 1,000-1,499 บาท 6. 1,500-1,999 บาท 7. 2,000 บาท หรือมากกว่า
117. DE12231. ปจั จุบนั คุณทําอาชีพอะไร
1. นักเรียน/นักศึกษาเต็มเวลา
2. นักเรียน/นักศึกษา และทํางาน
3. ทํางานอย่างเดียว 4. ว่างงาน
5. อื่นๆ (ระบุ) . __________
118. DE12311. การศึกษาชัน้ สูงสุดทีค่ ณ
ุ เรียนจบ คือ _____(เช่น กําลังเรียนอยู่ ม.2 คําตอบคือ ม.1)
119. birth.
วันเกิดของคุณคือ วันที่ _____ เดือน ____________ปี พ.ศ. ______
120. SEAGend เพศ
1. ชาย
2. หญิง
121. DE12866. ปจั จุบนั คุณอาศัยอยูก่ บั ใคร
3. พ่อ
4. ญาติ
1. พ่อและแม่
2. แม่
5. หอพักนักศึกษา
6. บ้านของตนเอง 7. อื่นๆ (ระบุ) ______
122. DE12953. คุณมีแหล่งทีส่ ามารถใช้อนิ เตอร์เน็ท ได้หรือไม่
1. มี (ตอบข้อต่อไป)
2. ไม่ม ี
123. DE12955. ถ้าคุณมีแหล่งทีจ่ ะสามารถใช้อนิ เตอร์เน็ทได้ หากมีการสํารวจแบบนี้ทาง
อินเตอร์เน็ท คุณสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมตอบแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ทหรือไม่
1. สนใจ
2. ไม่สนใจ
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบถ้วน
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โครงการนี้จะดําเนินการสํารวจทุก 1 ปี ดังนัน้ ในอีก 1 ปีขา้ งหน้า จะขอกลับมาขอให้ คุณ
ตอบแบบสอบถามอีก เพือ่ ให้แน่ใจว่าในการสํารวจครัง้ ต่อไปเราจะติดต่อคุณได้ จึงขอทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถ
ติดต่อได้ รวมทัง้ เบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้เพือ่ การติดต่อในคราวต่อไป
คุณมีแนวโน้มจะเปลี่ยนที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในอีก 1 ปี ข้างหน้าหรือไม่
อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ใหม่

ถ้าใช่ขอที่

พนักงานสัมภาษณ์ : ถ้ายืนยันที่อยู่เดิ มไม่ต้องถามที่อยู่ใหม่ แต่ต้องถาม ชื่อ ที่อยู่ ของญาติ
หรือเพื่อนสนิ ทของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่อยู่ใหม่ เลขที่ _________ ถนน _____________ หมู่ที่ ________ ตําบล_____________
อําเภอ______________จังหวัด_________________
เบอร์โทรศัพท์ _________________ เบอร์มือถือ _________________
ชื่อ-สกุล ____________________________________________________________________
ความสัมพันธ์กบั ผูต้ อบแบบสอบถาม_____________________________________________
ที่อยู่ เลขที่ _________ ถนน ______________ หมู่ที่ ______ ตําบล__________________
อําเภอ_________________จังหวัด_________________
เบอร์โทรศัพท์ _________________ เบอร์มือถือ _________________

ใบสําคัญรับเงิน
ข้าพเจ้า ได้รบั เงินค่าเสียเวลาในการตอบแบบสอบถามจากโครงการ “Tobacco
Control Policy Survey (Thailand) จํานวน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แล้วจึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้
เป็ นหลักฐาน
ลงชือ่ ______________________________.
(
)
ผูต้ อบแบบสอบถาม
วันที่ ____ เดือน ___________ พ.ศ.______
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ภภาคผนวก จ
รายชื่อผูควบคุ
ค้
มงาน
นสนามแลละพนักงานนสัมภาษณ
ณ์
ผูค้ วบคุมุ งานสนามม

นางสาววธัญจิราภา เมื
เ องนก นางสาวปิ
น
ยะะวรรณ จันทรร์หอม นาางสาววิภาวดดี แตงวงษ์์

พนักงานสัมภาษณ
ณ์
นางสาวกมลลวรรณ มนตต์ไตรเวศย์
นางสาวกฤษษณา คําตุย้
นายกันติศ ภูภมพิ รี ะพัฒน์น
นายกิตติพงษ์
ง อุน่ กาศ
นายจักรี รุนนุ
น ช
นางสาวจุฑามาศ
า แสนสสมเพชร
นางสาวณัฐธยาน์ ศิรโิ ส
นายพัฒกานนต์ มิตระ

นายพุฒพิ ฒ
ั อัฌชาวรรพงศ์
ฒน์
นายมานพ ดําทิพย์
นางสาววารุรุณีย์ สืบเทพพ
นายวิรทิ ธิพพล
์ แป้นโพธิธิกลาง
์
นายวีระยุทธ แซ่เจีย
นายสุพชิ ฌาาย์ รักษาแกก้ว
นางสาวอัจฉฉรา กองกะะมุด
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ภาคผนวก ฉ
ภาพการอบรม การปฎิบตั ิ งานภาคสนาม
และการควบคุมงานสนาม
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ภาคผนวก ช
แนะนํานักวิจยั ของโครงการ
บุปผา ศิริรศั มี: หัวหน้ าโครงการฯ และนักวิจยั หลัก
รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการศึกษา จาก M.S. University of Baroda
เคยเป็ นทีป่ รึกษาของโครงการ Community Organization Network Support Project
สนับสนุ นโดย AusAID ประเทศออสเตรเลีย และเคยได้รบั การแต่งตัง้ จาก WHO เป็ นที่
ปรึกษาของ The State Research Center for Maternal and Child Health/Reproductive
Health, Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย เคยดํารงตําแหน่งรองผูอ้ ํานวยการสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั อาทิ ผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ
เพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ด้าน
อนามัยเจริญพันธุแ์ ก่เด็กนักเรียน
Buppha sirirassamee, Ph.D., Project Director and Principal Investigator. She is an
associate professor of the Institute for Population and Social Research, Mahidol
University. She holds Ph.D. in Education from the M.S. University of Baroda. She
was the project consultant for the AusAID supported Community Organization Network
Support Project Thailand. She was the World Health Organization temporary advisor at
the State Research Center for Maternal and Child Health/Reproductive Health, Ulaanbaatar,
Mongolia. She is the former deputy director of IPSR. Some of her research experiences
include Health Consequences of Smoking, Gender Sexuality and Reproductive Health
and Development of Reproductive Health Education programme for School Children.
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ทวิมา ศิริรศั มี: รองหัวหน้ าโครงการฯ และนักวิจยั หลัก (ร่วม)
รองศาสตราจารย์ และรองคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ จบการศึก ษาแพทยศาสตร์ บ ัณ ฑิต
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ได้รบั วุฒบิ ตั ร
กุมารเวชศาสตร์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และประกาศนียบัตรด้าน
พัฒนาการเด็กจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านพัฒนาการเด็ก
ที่ Mater Children Hospital ประเทศ Australia ประสบการณ์ดา้ นวิจยั อาทิ ปจั จัยเสีย่ งต่อ
การสูบบุหรี่ข องวัย รุ่น พฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุ่น เช่น การดื่ม สุรา อุบ ตั เิ หตุ ความรุน แรง
พฤติกรรมด้านเพศ และปญั หาพฤติกรรมในเด็ก เช่น การนอน การกิน
Tawima Sirirassamee has been an associate professor of the Faculty of Medicine,
Srinakharinwirot University since 2009. She is deputy dean for Quality Assurance.
She obtained her Doctor of Medicine (MD) from Srinakharinwirot University, Thai
Board of Pediatrics from Siriraj hospital, Mahidol University and certificate in Child
Development from Faculty of Medicine, Chulalongkorn University and Short course
training on Child Development at Mater Children Hospital, Australia. Her researches
focus on children and adolescent behaviors including youth risky behaviors e.g.
tobacco/alcohol consumption, unintentional injuries, violence, sexual behavior and
children behavioral problems e.g. sleeping/eating behavior.
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อารี จําปากลาย: รองหัวหน้ าโครงการฯ และนักวิ จยั หลัก (ร่วม)
รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสังคมวิทยา จาก University of North
Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเด็นวิจยั ทีส่ นใจคือ
การย้ายถิน่ และผลกระทบทีม่ ตี ่อครอบครัวในถิน่ ต้นทาง การสร้างครอบครัว บทบาททางเพศ
และความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Aree Jampaklay is an associate professor of the Institute for Population and Social
Research, Mahidol University. She earned a PhD in Sociology from University of
North Carolina at Chapel Hill. Her research has focused on migration process and its
effects on family left behind, family formation, gender and conflict in the deep-south
provinces of Thailand.
จรัมพร โห้ลาํ ยอง: นักวิ จยั
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และรองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์
จาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์สอนและวิจยั
ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นเวลาหลายปี กอ่ นทีจ่ ะมาเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจยั ทีเ่ ชีย่ วชาญเกีย่ วข้องกับประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์ประชากร
การย้ายถิน่ สุขภาพของแรงงาน คุณภาพชีวติ และความสุข รวมทัง้ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบ
Charamporn Holumyong is an assistant professor and Deputy Director of Institute for
Population and Social Research, Mahidol University. She obtained her Ph.D. degree in
Economics from University of Utah, USA. She worked as a faculty and researchers in
USA for many years. Her publications and research interests include labor economics,
population economics, migration and health issues in Greater Mekong Sub region,
quality of life and happiness of ASEAN workers as well as tobacco control.

162

ปริ ยา เกนโรจน์ : นักวิ จยั และผูป้ ระสานงานโครงการฯ
จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มีประสบการณ์ดา้ นงานวิจยั ของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม อาทิ โครงการ
การติดตามผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพ ระยะที่ 1 การสํารวจ
ข้อมูลพื้น ฐานในจังหวัดกาญจนบุร ี โครงการพัฒนานักวิจยั ด้านเพศภาวะ มิตทิ างเพศ และ
อนามัยเจริญพันธุ์ และโครงการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันทางสังคม ในด้านการฝึกอบรม เคย
ทํางานด้านการฝึกอบรมบุคลากรทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
Pariya Gainroj is a researcher and project manager of International Tobacco Control Policy
Thailand Project (ITC-SEA Thailand). She holds her Master Degree of Business Administration
from Dhurakij Pundit University. She has experiences in researches on Health
Consequences of Smoking; A Baseline Survey in Kanchanaburi Province; Gender,
Sexuality and Reproductive Health Project; and Social Protection Facility Project. She
also has experiences in organizing both national and international trainings.
ธีรนุช ก้อนแก้ว: นักวิ จยั และนักวิ เคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ
จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิจยั ประชากรและสังคม
จากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปจั จุบนั กําลังศึกษาปริญญาเอกสาขาประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจยั ทีส่ นใจคือ ความอยูด่ มี สี ขุ ของผูส้ งู อายุผลกระทบ
จากการย้ายถิน่ ต่อครัวเรือนในถิน่ ต้นทาง และรวมทัง้ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
Teeranoot Konkaew is the project-based researcher and data analyst of International
Tobacco Control Policy Survey Thailand, Institute for Population and Social Research,
Mahidol University since 2007. She earned a Master Degree in Population and Social
Research from Institute for Population and Social Research, Mahidol University in
2007. At the present, she is doing her Ph.D. in Population Education at Faculty of
Social Science and humanities, Mahidol University. Her research interests include
the well-being of ageing, effect of migration on the left-behinds and tobacco control.

