รายงานการวิจัย
เรื่อง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดระนอง

เรณู
บุญจันทร
รัชนี
กิตพิ งษศาล
นพวรรณ เลิศการณ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ไดรับทุนสนับสนุนโดยศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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(ก)

คํานํา
ยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต ที่สามารถปองกันได การระบาดของการ
บริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประชาชนของประเทศตองเผชิญกับปญหา
ของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และมะเร็ง เปนตน ซึ่ง
มีอันตรายและกอใหเกิดความพิการเรื้อรัง หลายประเทศซึ่งอยูในระยะการเปลี่ยนผานทางระบาด
วิทยาพบวา โรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปนสาเหตุการตาย
ที่สูงกวาสาเหตุอื่นๆ การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน เด็กและเยาวชนจะริเริ่มสูบบุหรี่ดวย
เหตุผลตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการสูบบุหรี่ของพอแม
และญาติ พลังผลักดันจากเพือ่ น อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ เปนตน
เอกสารวิชาการเลมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน และปจจัยที่เกีย่ วของกับการสูบบุหรี่ของ เยาวชนในจังหวัดระนอง เพื่อใชเปน
แนวทางใหผทู ี่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิง่ โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งในระดับโรงเรียนและในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน
ซึ่งจะนําไปสูก ารปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน
คณะผูวจิ ัย
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(ข)

บทคัดยอ
การวิจยั เชิงสํารวจการวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 1,400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามหลักที่สรางโดยศูนยวิจยั และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนโลก
ในโครงการเฝาระวังของ
องคการอนามัยโลก (Global Youth Tobacco Survey – GYTS) และแบบสอบถามโครงการ
สํารวจความคิดเห็นของวัยรุน ตอภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดย
ศูนยวจิ ัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2550
ผลการวิจัยพบวา อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนรอยละ 19.1 ชายรอยละ 30.8
หญิงรอยละ 6.9 อายุที่เริม่ สูบครั้งแรก 13 – 20 ป รอยละ 80.3 อายุเฉลี่ยของการสุบุหรี่ครั้งแรก
คือ 13.83 ป สถานที่สูบบุหรี่เปนประจํา คือสูบที่บานเพื่อนรอยละ 34.1 เยาวชนมีพอสูบบุหรี่
รอยละ 45.9 แมสูบบุหรี่รอยละ 2.7 และเพื่อนสนิทสูบบุหรี่รอยละ 23.7 และทราบวามีกฎหมาย
หามสูบบุหรี่ในสานที่สาธารณะ
เมือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนกับคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศและเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001 และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
ที่ผานมา
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่และ การสอนเกี่ยวกับบุหรีใ่ นโรงเรียนมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ นําไปเปนแนวทางในการปองกันริเริ่มการสูบบุหรี่ใน
เยาวชน และสําหรับเยาวชนที่สูบบุหรี่อยูแ ลว นําขอมูลไปจัดกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ในกลุมเยาวชน เชน การจัดโปรแกรมบําบัดบุหรี่ในโรงเรียน

(ค)

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยเปนอยางดี
ดวยความชวยเหลือจาก
คณะอาจารยวทิ ยาลัยเทคนิคระนอง โรงเรียนพิชยั รัตนาคาร โรงเรียนสตรีระนองและโรงเรียน
กระบุรีวิทยา และเยาวชนทีต่ อบแบบสอบถามทุกคน
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา และ
ดร.ศรัณญา เบญจกุล ที่ใหคําแนะนําทางดานวิชาการ เพื่อน ๆ และนอง ๆ ทุกคนที่ใหกาํ ลังใจ
และนักเรียนทีต่ อบแบบสอบถามทุกคน ศูนยวจิ ัยและจัดการความรูเพือ่ ควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ
สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดลและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ที่สนับสนุนงบประมาณ
คุณคาและประโยชนที่เกิดขึน้ จากวิจยั ฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาแดคุณพระศรี
รัตนตรัย คุณบิดา มารดา และผูมีพระคุณและคณาจารยทุกทานทีป่ ระสิทธิประสาทวิชาแกผวู จิ ัย
ตลอดมา
คณะผูวจิ ัย
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(ง)

สารบัญ
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หนา
27

1

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต ซึ่งสามารถปองกันไดในประเทศ การ
ระบาดของการบริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประชาชนของประเทศตองเผชิญ
กับปญหาของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และมะเร็ง เปนตน
ซึ่งมีอันตรายและกอใหเกิดความพิการเรื้อรัง หลายประเทศซึ่งอยูในระยะการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยา
พบวา โรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปนสาเหตุการตายทีส่ ูงกวา
สาเหตุอื่นๆ (ลักขณา เติมศิริกุลชัยและคณะ , 2550) การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน เด็กและ
เยาวชนจะริเริ่มสูบบุหรี่ดวยเหตุผลตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการ
สูบบุหรี่ของพอแมและญาติ พลังผลักดันจากเพื่อน อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ เปนตน
จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2549 โดย
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศรัณญา เบญจกุลและคณะ , 2550) ระบุวา แมจํานวน
และอัตราการสูบบุหรี่เปนประจําของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปเปลีย่ นแปลงลดลงจาก 11.67 ลานคน
หรือรอยละ 30.46 ในป พ.ศ. 2534 เปน 9.54 ลานคน หรือรอยละ 18.94 ในป พ.ศ. 2549 แตเมื่อพิจารณา
จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่เปนครั้งคราว กลับพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขนึ้ ไปมีแนวโนมการสูบ
บุหรี่เปนครั้งคราวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.54 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 2.97 ในป พ.ศ. 2549 ชี้ใหเห็นวาผู
สูบบุหรี่เปนครั้งคราวมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูสูบบุหรี่เปนประจําไดในอนาคตเนื่องจากฤทธิ์เสพ
ติดของบุหรี่ นอกจากนี้ยังพบวาอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผูชายนอยกวาผูหญิง (18 และ 20 ป
ตามลําดับ)
การสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก
(Global Youth Tobacco Survey - GYTS) ซึ่งเก็บขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2543-2550(Centers for Disease
Control and Prevention,2008) จากประเทศสมาชิก 140 ประเทศ พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กผูชาย
และเด็กผูหญิงใกลเคียงกันเด็กนักเรียนกวาครึ่งหนึ่ง
ไดรับควันบุหรี่มือสองจากสถานที่สาธารณะใน
ระหวางสัปดาหกอนหนาที่สาํ รวจ นักเรียนประมาณ 2 ใน 10 มีสิ่งของเครื่องใชที่มียี่หอของบริษัทบุหรี่
ติดอยู ประมาณ 1 ใน 10 เคยไดรับบุหรีแ่ จกฟรีจากบริษทั บุหรี่ ในขณะที่ประมาณ 8 ใน 10 ตองการใหมี
การหามสูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะ และประมาณ 6 ใน 10 อยากใหมกี ารสอนเกี่ยวกับอันตรายจาก
บุหรี่ในโรงเรียน จากขอมูลการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ป ภายใตการสํารวจนี้ ซึ่งดําเนินการ
ในป พ.ศ. 2548 พบอัตราการสูบบุหรี่ รอยละ 11.7 ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหรี่ ในจํานวนนี้ เพศชาย
เคยสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.9 และรอยละ 15.1 ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9
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เริ่มสูบบุหรี่กอนอายุ 10 ป สําหรับผูที่ไมเคยสูบบุหรี่ รอยละ 10 มีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่ในปถัดไป
ในป 2547 (สํานักโรคไมติดตอ,2550) ดําเนินโครงการระบบเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ โดยการสํารวจประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัดระนอง พบวา
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป สูบบุหรี่รอยละ 24.60 และตอมาในป 2548 (สํานักโรคไมติดตอ,2549)
ดําเนินโครงการระบบเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ โดยการสํารวจประชากรที่มี
อายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัดระนอง พบวา ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป สูบบุหรี่รอยละ 26.94 รวมทั้ง
จากการสรุปสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2544 และ 2550 ของศูนยวจิ ัยและ
จัดการความรูเพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อควบคุมยาสูบ,2551) ในป 2544
พบวา 5 จังหวัดลําดับแรกที่มีปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยตอวันสูงสุดของประชากรรวม สวนใหญอยูใน
ภาคกลาง ไดแก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชลบุรี สวนอีก 2 จังหวัดอยูใ นภาคใตและภาคเหนือ
ไดแก ชุมพร และพิจิตร ตามลําดับ ขณะที่ป พ.ศ.2550 กลับพบวา 5 จังหวัดลําดับแรกลวนอยูใน
ภาคใตทั้งสิ้น ไดแก พังงา ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช และชุมพร
สําหรับจังหวัดระนอง จากการสํารวจสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรที่มอี ายุ
15 ปขึ้นไป ในป 2544 พบวา มีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 26.33 เปนลําดับที่ 43 ของประเทศ และใน
ป 2550 มีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 25.30 เปนลําดับที่ 16 ของประเทศ การสูบบุหรี่ของประชากรที่มี
อายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัดระนองรอยละ 13.57 เปนอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระนอง ไดทําการสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ในป พ.ศ.2548 พบ
อัตราการสูบบุหรี่รอยละ 36 และอัตราการสูบบุหรี่ประจํารอยละ 13 ซึ่งเปนการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตนทานั้น สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และ พฤติกรรมกรรมการ
สูบบุหรี่หรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนยังไมมหี นวยงานใดศึกษา
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และปจจัยที่เกีย่ วของกับการสูบบุหรี่
ของ เยาวชนในจังหวัดระนอง จึงมีความสําคัญทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางใหผูที่เกีย่ วของโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาคประชาชนและภาคีที่
เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งในระดับโรงเรียน
และในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน ซึ่งจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนได
อยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง
3.2 เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติ การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง ทัศนคติ
ตอการเลิกสูบบุหรี่
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3.3 เพื่อหาปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง
3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเยาวชนที่เปนนักเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551
จากสถานศึกษาสายสามัญ ไมรวมโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
นักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
สังกัดอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจํานวน 1,400 คนของจังหวัดระนอง
4. กรอบการวิจัย
กรอบการวิจยั จะอยูบนพื้นฐานของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535
และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 โดยประกอบดวยตัวแปรตนและ
ตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรตน คือ ประกอบดวยความรูและทัศนคติตอยาสูบและการสูบบุหรี่ การไดรับ
ควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง การรับรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการสอนเกี่ยวกับ
บุหรี่ในโรงเรียน และลักษณะประชากร ไดแก อายุ เพศ ระดับชัน้ อําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอ
เมือง
ตัวแปรตาม คือ การสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
5. คําจํากัดความและนิยามศัพท
เยาวชน หมายถึง เยาวชนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
เยาวชนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดระนอง
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ที่สูบรวมทุกประเภท ประกอบดวย 1) บุหรี่ซอง (Manufactured cigarette)
ทั้งที่ผลิตในและตางประเทศ 2) บุหรี่มวนเองจากใบจาก/ใบตอง/กระดาษมวนชนิดตาง ๆ และ 3) บุหรี่
อื่น ๆ ไดแก ซิการ ไปป ขี้โย และอื่น ๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking) การสูบบุหรี่ของเยาวชนครั้งนี้ แบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก
1) การสูบบุหรี่ปจจุบัน (Current smoking) หมายถึง เยาวชนที่สูบบุหรี่เปนประจํา/ทุก
วันและสูบบุหรี่เปนครั้งคราว
2) การสูบบุหรี่เปนประจํา/ทุกวัน (Daily smoking) หมายถึง เยาวชนที่สูบบุหรี่เปน
ประจําทุกวัน
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3) การสูบบุหรี่เปนครั้งคราว (Occasional smoking) หมายถึง เยาวชนที่สูบบุหรี่
ไมทุกวัน
อัตราการสูบบุหรี่ หมายถึง จํานวนเยาวชนที่เปนผูสูบบุหรี่ปจจุบัน สูบบุหรี่เปนประจําทุกวัน
และผูสูบบุหรี่เปนครั้งคราว ตอจํานวนเยาวชนทั้งหมด โดยมีหนวยเปนรอยละ
ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ หมายถึง ความสามารถในการจําไดเกีย่ วกับขอเท็จจริงรายละเอียดเกีย่ วกับ
การสูบบุหรี่ ไดแก สวนประกอบ อันตราย เปนตน
การไดรับความรู /สื่อ หมายถึง การไดรับรูเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อตาง ๆ เชน
โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโฆษณา หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร
การไดรับควันบุหรี่มือสอง หมายถึง การไดรับควันทีเ่ กิดจากปลายบุหรี่ที่เผาไหมขณะผูสูบบุหรี่
ถือหรือวางบุหรี่โดยที่ผูไดรบั ไมไดสูบ
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น คานิยม ความเชื่อ การใหคุณคาของ
บุคคลที่มีตอการสูบบุหรี่และยาสูบ ซึ่งประกอบดวยทัศนคติในเชิงบวกและเชิงลบ
การสูบบุหรี่
บุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่

หมายถึง การแสดงออกที่เห็นไดชัดหรือสังเกตไดเกี่ยวกับการปฏิบัติในการสูบ
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง ผูวิจัยไดศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของเปนพื้นฐานในการวิจัย ดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับบุหรี่
2. กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่
3. ทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่
4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
6. กรอบแนวคิดการวิจยั
1. ความรูเกี่ยวกับบุหรี่
1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่
บุหรี่เปนสิ่งทีท่ ําจากใบยาสูบ ซึ่งมีการนํามาประดิษฐและปรุงแตงเปนรูปแบบตาง ๆ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 (สํานักโรคไมติดตอ ,2548) ไดใหความหมาย
ของบุหรี่ไววา “บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ บุหรี่อื่น ยาเสนหรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวา
ดวยยาสูบ”
บุหรี่ มีสารประกอบตาง ๆ อยูมากกวา 4,000 ชนิด สารบางชนิดมีผลตอการทํางานของอวัยวะ
ตาง ๆ ในรางกาย บางชนิดเกิดพิษ บางชนิดทําใหเซลลผิดปกติ บางชนิดเปนตัวกอใหเกิดมะเร็ง บาง
ชนิดเปนสารตอตานภูมิคุมกัน (อุไรวัณณ คชาชีวะ,2531)
สารที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ซึ่งเปนสารที่ประกอบอยูในบุหรี่และควันบุหรี่ ไดแก
1. นิโคติน (Nicotine) เปนสารที่พบตามธรรมชาติในใบยาสูบเทานั้น และเปนสารสําคัญที่ทําให
คนติดบุหรี่ สารนี้ในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุนสมองและระบบประสาทสวนกลาง แตในระยะตอมา
จะมีฤทธิ์กดระบบประสาท รอยละ 95 ของสารนิโคตินจะไปจับทีป่ อด บางสวนจับที่เยื่อหุมริมฝปาก
บางสวนจะถูกดูดซึมเขากระแสเลือด และมีผลโดยตรงตอตอมหมวกไต กอใหเกิดการหลั่งของสาร
Epinephrine ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเตนเร็วกวาปกติและไมเปนจังหวะ หลอดเลือดแดงที่แขน
และขาหดตัว และเพิ่มไขมันใน
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เสนเลือด สารนิโคตินจะผานปอดเขาสูกระแสเลือดและถูกงไปยังสมองภายในเวลาเพียง 6 วินาที ทําให
ผูสูบบุหรี่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในรางกาย โดยทําใหสมองแจมใส และระบบมอเตอรทํางาน
ดีขึ้น เมื่อใดที่ระดับนิโคตินในเลือดตํ่าลงผูสูบบุหรี่จะมีอาการอยากสูบบุหรี่ทันที หลังจากสูบบุหรี่ได
ระยะหนึ่ง ระบบประสาทสวนกลางที่รับความรูสึก (Receptor) จะดื้อแลวปรับตัวจนตองมีนิโคตินจํานวน
สูงขึ้นมากระตุน ผูเสพจึงมีความตองการนิโคตินเพิ่มขึ้น แตอาการดื้อยานี้จะคอย ๆ หมดไปไดหลังจาก
เลิกสูบบุหรี่ นอกจากนี้สารนิโคตินในบุหรี่มวนแรกของแตละวัน จะกระตุนการบีบตัวของลําไสใหญทํา
ใหลดความอยากอาหารและทําใหการยอยอาหารชาลง บุหรี่ 1 มวนจะมีสารนิโคตินประมาณ 15 – 20
มิลลิกรัม แตจะใหสารนิโคตินออกมาในควันบุหรี่ ประมาณ 0.6 – 1.6 มิลลิกรัม/มวน ซึ่งคา
มาตรฐานสากลกําหนดไวเพียง 1 มิลลิกรัม/มวน และพบวาผูใหญที่ไดรับสารนิโคติน 60 มิลลิกรัมใน
ครั้งเดียวสามารถทําใหผูนั้นเสียชีวิตไดทันทีจากการที่กลามเนื้อหัวใจหยุดทํางาน โดยทั่วไปบุหรี่ 1
มวน จะมีนิโคตินประมาณ 1.5 – 2.6 มิลลิกรัม ซึ่งคามาตรฐานสากลกําหนดไว 1 มิลลิกรัมตอมวน
ความรายแรงของสารพิษนี้เทียบไดกับการไดรับสารไซยาไนด
แตเหตุที่ผสู ูบบุหรี่ไมเสียชีวิตทันที่
เพราะการสูบบุหรี่ทําใหไดรับสารพิษเขาไปที่ละนอย ขณะเดียวกันรางกายไดเผาผลาญนิโคตินที่รับเขา
ไปคอนขางรวดเร็ว และขับถายออกตลอดเวลา ทําใหระดับนิโคตินในรางกายไมสูงพอที่จะทําใหผูสูบ
เสียชีวิตทันที และสําหรับบุหรี่ที่มีกนกรองนั้น ก็ไมไดทําใหปริมาณนิโคตินลดลง
ผลของนิโคตินตอระบบหัวใจและหลอดเลือด กลาววานิโคติน เมื่อดูดซึมเขากระแสเลือด มีผล
โดยตรงตอตอมหมวกไต กอใหเกิดการหลั่งสารอิพิเนฟริน (Epinephrine) ซึ่งกอใหเกิด
1. ความดันโลหิตสูงทั้งความดันคาตัวบนในขณะทีห่ ัวใจบีบตัว และความดันตัวลางในขณะ
หัวใจคลายตัว
2. หัวใจเตนเร็วขึ้น
3. หลอดเลือดแดงที่ขาและแขนหดตัว
4. เพิ่มไขมันในเลือด
ผลของนิโคตินที่กลาวมานี้ ทําใหเกิดการทําลายของเยื่อบุชั้นในของหลอดเลือดแดง จึงเปน
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหัวใจขาดเลือด
2. ทาร (Tar) ประกอบดวยสารหลายชนิด มีลักษณะเปนละอองของเหลวเหนียวสีน้ําตาลคลาย
น้ํามันดิน รอยละ 50 ของทารจะจับอยูทปี่ อด ทําใหเกิดการระคายเคืองซึ่งเปนสาเหตุของการไอ การ
ไอเรื้อรังนาน ๆ จะทําใหถุงลมขยายขึ้น กอใหเกิดโรคถุงลมปอดโปงพอง ปริมาณทารที่มาตรฐานสากล
กําหนดไว คือ 15 มิลลิกรัม/มวน แตบุหรี่ในประเทศไทยมีปริมาณทารอยูระหวาง 25–34 มิลลิกรัม/มวน
ซึ่งสูงกวาบุหรีต่ างประเทศมาก
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3. คารบอนมอนนอกไซด ( Carbon Monoxide) เปนกาซที่เกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ
เปนกาซที่แยงจับกับเม็ดเลือดแดงโดยแทนที่ออกซิเจน ทําใหออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ไมเพียงพอ ทํา
ใหมีอาการมึนงง เหนื่อยงาย ออนเพลีย หมดกําลัง ถาหัวใจและสมองขาดออกซิเจนจะทําใหหนามืดเป
นลม หมดสติ หรือเสียชีวิตได ถามีกาซนี้ในเลือดสูงถึงรอยละ 30 ก็จะเปนอันตรายตอรางกาย และถาสูง
ถึงรอยละ 60 ทําใหเสียชีวิตได คารบอนมอนอกไซดยังทําใหไขมันพอกพูนตามผนังเสนเลือดมากขึ้น ทํา
ใหเสนเลือดตีบ คารบอนมอนอกไซดยังทําใหสายตาเสื่อมและลดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ลดการ
ตอบสนองตอเสียง เพราะฉะนั้นคารบอนมอนอกไซดจึงเปนกาซอันตรายตอผูขับขี่รถยนต
ลดสมรรถภาพของนักกีฬาและเปนอันตรายตอนักบิน
4. ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide) เปนสารพิษทําลายเยื่อบุหลอดเลือดสวนปลาย
และผนังถุงลม ทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง
5. ไนโตรเจนไดออกไซด เปนกาซพิษที่ทาํ ลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลายและถุงลม ทําใหผนัง
ถุงลมบางและโปงพอง ถุงลมเล็ก ๆ หลายอันแตกรวมกันกลายเปนถุงลมใหญ และมี จํานวนนอยลง
เกิดเปนโรคถุงลมโปงพอง สวนถุงลมที่พองออกคลายลูกโปงจะกดเนือ้ ปอดสวนดี ทําใหรางกายไดรับ
ออกซิเจนลดลง
6. แอมโมเนีย (Ammonia) เปนสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําใหแสบตา จมูก มีอาการไอ
เสมหะมาก กอใหเกิดหลอดลมอักเสบ
7. สารกัมมันตภาพรังสี ควันบุหรี่มีสารโพโลเนียม 210 (Polonimm 210) ที่มีรังสีแอลฟาอยู
เปนสาเหตุหนึง่ ของการเกิดโรคมะเร็งปอด และควันบุหรีย่ ังเปนพาหะทีร่ ายแรงในการนําสารกัมมันตรังสี
ทําใหผูที่อยูรอบขางแมจะไมสูบบุหรี่ หายใจเอาอากาศทีม่ ีควันบุหรี่เขาไป ทําใหไดรบั สารพิษนี้ดว ย
แรธาตุตาง ๆ มีแรธาตุบางอยาง เชน โปแตสเซียม แคลเซียม ทองแดง นิเกิล และโครเมียม
อันเปนสารตกคางในใบยาสูบหลังการพนยาฆาแมลง ซึ่งกอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกาย โดยเฉพาะ
นิเกิลเมื่อทําปฏิกิริยากับสารเคมีอื่น ๆ จะกลายเปนสารกอมะเร็ง
1.2 อันตรายของบุหรี่
การสูบบุหรี่ เปนสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งของการเกิดโรครายที่เปนอันตรายทั้งผูสูบบุหรี่
โดยตรงและผูท ี่ไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่ อันตรายของบุหรี่ตอสุขภาพของผูที่สูบบุหรี่ (ประกิตวาที
สาธกกิจ,2537) มีดังนี้
1. โรคมะเร็ง การสูบบุหรี่กอใหเกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะตาง ๆ ของรางกายไดหลายสวนแตไมวา
จะเปนอวัยวะสวนใดก็ตาม ผูปวยจะไดรบั ความเจ็บปวดทุกขทรมานทั้งสิ้น เนื่องจากไมมยี าหรือวิธีการ
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ใด ๆ ที่รักษาใหหายขาดได รางกายจะทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ ภูมิตา นทานของรางกายต่ําลงและทําให
เสียชีวิตในที่สดุ
2. โรคหัวใจ การสูบบุหรี่มีอันตรายตอหัวใจ เนื่องจากในควันบุหรีม่ ีสารพิษที่ทําใหเกล็ดเลือด
เกาะกันมากขึน้ เลือดจึงขนและมีการแข็งตัว ซึ่งสภาวะที่เกิดขึ้นนี้ จะทําใหเลือดจับตัวเปนกอน และ
เมื่อกอนนี้ไปเกาะที่หลอดเลือดแดงบริเวณหัวใจ ทําใหเปนอันตรายตอหัวใจ คือ เกิดโรคหัวใจขาดเลือด
และกลามเนื้อหัวใจตาย
3. โรคหลอดเลือด เนื่องจากสารพิษในบุหรี่จะทําใหไขมันในเลือดสูงขึ้น และเมื่อไขมันไป
เกาะที่ผนังของหลอดเลือด จะทําใหหลอดเลือดตีบ ซึ่งเกิดไดกับหลอดเลือดทั่วรางกาย ทําใหเกิด
อันตราย คือ สมองขาดเลือด เสนเลือดแดงบริเวณหัวใจตีบปลายนิ้วมือและนิว้ เทาขาดเลือด ทําให
กลามเนื้อนิว้ มือและนิว้ เทาตาย จนอาจตองตัดทิ้ง
4. โรคระบบทางเดินหายใจ ในควันบุหรี่มีสารประกอบที่เปนพิษตอรางกาย คือ เกิดการระคาย
เคืองของเยื่อบุอวัยวะทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีการติดเชื้อของอวัยวะระบบทางเดิน
หายใจ โรคถุงลมโปงพอง โรคการอุดกัน้ ของทางเดินหายใจเรื้อรัง มีอาการกําเริบของโรคหอบหืดและ
วัณโรค
5. โรคระบบทางเดินอาหาร การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร
ไดแก โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคแผลในลําไสเล็ก และมีอาการกําเริบ
ของระบบทางเดินอาหาร เชน แผลลึกขึ้น และตกเลือดในกระเพาะอาหาร
6. โรคเหงือกและฟน สารพิษในควันบุหรี่จะไปเกาะติดกับตัวฟน เหงือกและเยื่อบุในชองปาก
ทําใหเกิดโรคฟนตาง ๆ จนตองสูญเสียฟน เกิดโรคเหงือกและโรคเยือ่ บุในชองปากอักเสบ
7. ผลตอการตั้งครรภ อันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ มีอันตรายทั้งตอมารดาและ
ทารกในครรภ คือ อาจทําใหเกิดการแทง คลอดกอนกําหนด ทารกน้าํ หนักนอย ทารกตายขณะคลอด
ตกเลือดระหวางคลอดและหลังคลอดและมีการตั้งครรภนอกมดลูกได
8. ผลตอระบบสืบพันธุ การสูบบุหรี่มีผลใหสมรรถภาพทางเพศลดลง เนื่องจากเกิดการตีบของ
หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศ
ผลกระทบของการสูบบุหรีต่ อบุคคลขางเคียง
การสูบบุหรี่นอกจากจะมีโทษตอผูสูบเองแลว ยัง ทําใหผูอื่นที่อยูในบรรยากาศของการสูบบุหรี่
สูดเอาควันพิษเขาไปดวย ทําใหเกิดอันตรายไดเชนเดียวกับผูที่สูบบุหรี่
สวนอันตรายจากบุหรี่ตอสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหรี่ แตไดรับควันบุหรี่ หรือที่เรียกวาการสูบ
บุหรี่ทางออม(Passive Smoking) เนื่องจากควันบุหรี่ ในบรรยากาศจะเกิดจากควัน 2 กระแส คือ
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1. สายควันหลัก (Mainstream Smoke) เปนควันที่เกิดจากผูที่สูบบุหรี่เปาหรือพนออกมา
2. ควันสายขางเคียงหรือควันหลง (Side stream Smoke) หรือควันบุหรี่มือสอง (Secondhand
Smoke) เปนควันที่เกิดจากปลายบุหรี่ที่เผาไหมขณะผูสูบบุหรี่ถือหรือวางบุหรี่โดยไมไดสูบ สวนใหญ
แลวที่ลอยอยูท ั่วไปมาจากควันสายขางเคียงถึงรอยละ 85 ของควันบุหรี่
โดยควันบุหรีท่ ี่พนจากปากผูสูบจะมีสารพิษนอยลง เนื่องจากปอดของผูสูบไดดูดซึมสารพิษ
บางสวนไวแลว ดังนั้นควันบุหรี่ที่บุคคลขางเคียงกับผูสบู บุหรี่จะไดรบั เขาไป คือ สายควันขางเคียง ซึ่ง
มีปริมาณความเขมขนของสารพิษตาง ๆ สูงกวา และมีขนาดเล็กกวาควันที่พนออกจากปากผูสูบ จึง
สามารถผานลงไปในปอดไดดีกวา และจากการวิเคราะหปสสาวะ เลือด และน้ําลาย สามารถพิสูจนได
วา การหายใจเอาควันบุหรีใ่ นอากาศรอบตัวเขาไปโดยที่ไมไดสูบบุหรี่นั้น ทําใหไดรับสารพิษจากควัน
บุหรี่เขาสูรางกายได โดยควันบุหรี่สายขางเคียงนี้มีสารพิษสูงกวาสายควันหลัก ดังนั้น การไดรับควัน
บุหรี่ไมวาจากควันสายหลักหรือสายขางเคียงโดยมิไดสูบบุหรี่ก็มีอันตรายเหมือนกับการสูบบุหรี่โดยตรง
กลาวคือ ผูท่ไี ดรับควันบุหรีม่ ีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและปญหาสุขภาพเชนเดียวกับผูที่สูบบุหรี่
(ธีระ ลิ่มศิลา ,2537)
1.3 สาเหตุของการสูบบุหรี่
การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ นัน้ คนคนนั้นจะตองมีเหตุผลหรือมีสาเหตุทจี่ ะตองทําให
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา การสูบบุหรี่เปนการแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งของบุคคลเชนเดียวกันที่
จะตองมีเหตุผลหรือสาเหตุใหคน ๆ นั้นตองแสดงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งไดมีผูที่กลาวถึงสาเหตุของ
การสูบบุหรี่ไวดังนี้ เชน
วราภรณ ภูมสิ วัสดิ์ (2533) กลาววา สาเหตุการติดบุหรี่นั้นมี 3 สาเหตุคือ
1. เหตุกระตุน ความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกายใจและสังคมของบุคคล เชน การ
ออกไปแสดงตัวหนาชั้นเรียน หนาหองประชุม ทําใหมีความประหมา เขิน วางทา ไมถูกบุคคลกลุมนี้
คิดวาการสูบบุหรี่ชวยใหมีอะไรทําใหหายประหมา เมื่อมีการทําซ้ําจึงเกิดเปนการติดบุหรี่ในเวลาตอมา
2. เหตุสนับสนุน การไดมาโดยงาย การหาซื้อไดสะดวกงายดาย พอแมสูบบุหรี่ เพื่อนทั้งกลุม
สูบบุหรี่กันมาก การไดรับการเชิญชวนจากการโฆษณาขายบุหรี่ อยากเดนดังเชนดาราศิลปนชื่อดังที่สูบ
บุหรี่ ทําใหเด็กกอนวัยรุนและวัยรุน อยากเปนเหมือนดาราจึงทําตาม
3. เหตุโนมเอียงในบุคลิกภาพ มีการศึกษาวิจยั หลายแหงชี้ใหเห็นวา คนที่สูบบุหรี่และคนที่ไม
สูบบุหรี่มีบุคลิกภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คนที่สูบบุหรี่มักเปนคนหุนหัน เปดเผย กระตือรือรน
ตองการตอตานอํานาจบังคับบัญชา มีการแสดงออกถึงความตองการทางเพศสูง อารมณตึงเครียด วิตก
กังวล เจาอารมณ มีลักษณะทางประสาททําใหตอ งพึ่งพาบุหรี่
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สมจิตต สุพรรณทัสน (2522) สาเหตุของการสูบบุหรี่ ไดวิเคราะหหาสาเหตุของการสูบบุหรี่
ในทางพฤติกรรมศาสตรโดยอาจสรุปไดวา ปจจัยที่นําไปสูสาเหตุของการสูบบุหรี่ อาจเปนเพียงปจจัย
เดียวหรือหลาย ๆ ปจจัยทีเ่ กิดขึ้นในบุคคลก็ได แลวสงผลใหคนนั้นสูบบุหรี่ ซึ่งสรุปปจจัยตาง ๆ ดังนี้
1. การเอาแบบอยางตามกลุม เพื่อน ในนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุน มักจะใชกลุมอางอิง
(Reference Group) เสมอ ในแงความคิด ความรูสึก และการกระทํา ทั้งนี้เพราะบุคคลตองการการเปน
สวนหนึ่งของกลุมและตองการการยอมรับจากกลุมดังนั้นเมื่อกลุมอางอิงสูบบุหรี่บุคคลในกลุมนัน้ ยอมมี
แนวโนมที่จะสูบตามไปดวย
2. การอยากลอง นักเรียนวัยรุนกําลังกระตือรือรนที่อยากรู อยากลอง อยากมีประสบการณตาง
ๆ ดังนั้นการสูบบุหรี่จึงเปนสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทดลองสูบดู ซึ่งจะมีผลตอการสูบบุหรี่ครั้งตอ ๆ ไป
3. การเอาแบบอยางตามบุคคลอื่น ในสังคมทุกสังคมจะมีบุคคลแทบทุกประเภททีส่ ูบบุหรี่ตั้งแต
สมาชิกในครอบครัว ครู พระภิกษุ แพทย ดารา นักรอง และผูนํากลุมตาง ๆ ซึ่งเปนแบบอยางให
บุคคลเกิดการเลียนแบบโดยการสูบบุหรี่ตามบุคคลเหลานั้น
4. กิจกรรมสังคม เมื่อมีการรวมกลุมทางสังคมนอกจากจะมีกิจกรรมตาง ๆ แลวการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่มักจะตามมาเสมอ ทําใหบหุ รี่มีไวสําหรับการตอนรับแขกในสังคม
ตาง ๆ ผูที่เขารวมสังคมนั้น ๆ เกิดความรูสกึ วาจะตองดื่มและสูบบุหรี่เพื่อเขาสังคม
5. ธรรมเนียม ในสังคมไทยบางแหงจะใชบุหรี่เปนสิ่งสําหรับตอนรับแขกที่มาเยี่ยมหรือ
นําไปเปนของฝากแกผูที่เคารพนับถือ เพื่อเปนการแสดงถึงน้ําใจไมตรีตอกัน ทําใหตองมีการสูบบุหรี่
เพื่อผูกมิตรไมตรีหรือรักษาน้ําใจของผูที่นาํ มามอบให
6. ความตองการหลีกเลี่ยงการตอวาหรือตําหนิติเตียน วัยรุนหรือผูชายมักมีคานิยมในการแสดง
ความเปนชายหรือแสดงความเปนผูใหญใหสังคมไดรูจกั โดยการสูบบุหรี่ ถาสูบบุหรี่ไมเปนก็จะถูกตอวา
หรือตําหนิติเตียน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตําหนิติเตียน ก็ตองหัดสูบบุหรี่ใหเปน ถึงแมในปจจุบัน
จะมีการรณรงคโดยการสรางคานิยมใหคนรุนใหมไมสูบบุหรี่ ใหทุกคนหันมาชวยกันสรางสรรคสังคมที่
ปลอดบุหรี่ แตคานิยมที่มีมาแตเดิมก็ยังไมหมดสิ้นไป
7. กลไกการปรับตัว บุคคลจํานวนมากใชการสูบบุหรี่เปนทางออกของความตึงเครียด
เมื่อเกิดความกลัดกลุม มีปญหา เกิดความวุนวายใจ ไมมีทางแสดงออกในทางอืน่ ก็หันไปลองสูบบุหรี่
โดยหวังวาบุหรี่จะระงับอาการเหลานั้นได
8. การมีบุหรี่จําหนายโดยทั่วไปและการโฆษณาทางสื่อมวลชนตาง ๆ เนื่องจากมี
ความสะดวกในการซื้อหาบุหรี่ซึ่งมีจําหนายอยูทุกหนทุกแหง มีสวนสงเสริมใหบุคคลสูบบุหรี่ สวนการ
โฆษณาบุหรี่ทางสื่อมวลชนในรูปแบบตาง ๆ ไดมีมานานแลวซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหบคุ คลอยากทดลองสูบ
บุหรี่
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ทองหลอ เดชไทย (2527) ไดกลาวถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่วาเกิดจาก
1. การกระตุน (Stimulation) บุคคลจะใชบหุ รี่กระตุนใหสามารถทํางานอยางกระฉับกระเฉง
ไมเฉื่อยชา หรือชวยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเหนือ่ ยงายหรือออนเพลีย
2. เปนสิ่งยึดเหนี่ยว (Handling) เนื่องจากบางคนชอบดูดควันบุหรี่ทลี่ อยขึ้นไปในอากาศหรือ
ชอบกลิ่นบุหรี่ นอกจากนัน้ เขายังพอใจในความเกี่ยวของกันระหวางปากและมือ ขณะสูบบุหรี่อกี ดวย
บุคคลประเภทนี้ไมชอบที่จะปลอยใหมือวางเปลาหรือขาดการเคลื่อนไหว
เพราะอาจทําใหเกิดความ
ประหมา ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง โดยปกติแลวบุคคลประเภทนี้ จะเปนคนที่มักจะตื่นกลัวกับ
กิจกรรมทางสังคมที่ไมคุนเคย จึงจําเปนตองใชบุหรี่เปนเครื่องนําทางหรือยึดเหนีย่ ว เพื่อกดหรือปดบัง
ความรูสึกตื่นเตนตอสถานการณตาง ๆ
3. ผอนคลาย (Relaxation) บุคคลที่สูบบุหรี่เพื่อผอนคลายนี้เปนเหยื่อของการแสดงพฤติกรรม
ที่มาจากการสรางสถานการณขึ้น เพราะวาเขามีความเชือ่ วา บุหรี่สามารถผอนคลายได เนื่องจากเขาสูบ
บุหรี่ในชวงเวลาที่เขารูสึกสบายใจ เชน ภายหลังรับประทานอาหาร ซึ่งตามความจริงแลว สิ่งที่ทําให
ผอนคลายหลังจากรับประทานอาหารนั้นเกิดจากกระบวนการยอยอาหารตางหากไมใชบุหรี่
เพราะ
หลังจากรับประทานอาหารแลว ประการแรกความอิ่มที่เนื่องจากมีอาหารเขาไปอยูในกระเพาะอาหารเต็ม
ทําใหเกิดความพอใจบวกกับผลที่เกิดจากกระบวนการยอยอาหารซึ่งอาจทําใหงว ง เพราะตองการพักผอน
ฉะนั้นถาสูบบุหรี่ในชวงนี้จะรูสึกวา บุหรี่เปนสิ่งที่ชวยทําใหผอนคลายได
4. การระบาย (Crutch) บุคคลบางคนจะสูบบุหรี่ก็เพื่อลดหรือขจัดความรูสึกทางลบตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นขณะมีความเครียดหรือไมสบายใจ
ในกรณีนี้เปนการใชบุหรี่เพื่อระบายอารมณตึงเครียด
เชนเดียวกับยากลอมประสาท ซึ่งจะพบไดในบางคนที่พยายามจะแกปญหาสวนตัวที่หนักอกบางอยาง
ดวยควันบุหรี่
5. ความอยาก (Craving) ปกติสารทีร่ ูจักกันในนามของนิโคตินซึ่งพบในใบยาสูบนั้น จะ
สามารถทําใหเกิดผลเชนเดียวกับยาเสพติดอื่น ๆ คืออาจทําใหมีอาการที่ไมพึงปรารถนาอันเนื่องมาจาก
การหยุดหรือเลิกใช เพราะนิโคตินที่สะสมอยูในรางกายจะทําใหเกิดความตองการหรือความอยากในการ
สูบบุหรี่อยูเรื่อย ๆ
6. จากนิสัย (Habit) สําหรับกรณีนี้เปนประเภทที่บุคคลจุดบุหรี่อยางลืมตัว ซึ่งเปนการกระทําที่
เรียกวาเปนนิสัย บางครั้งอาจจุดบุหรี่มวนใหมทั้ง ๆ ที่มวนเกากําลังวางอยูในทีเ่ ขี่ยบุหรี่ ทั้งนี้เพราะบุคคล
เกิดความเคยชินกับการไดใชริมฝปากสัมผัสกับบุหรี่อยูตลอดเวลา ซึ่งอาจเกิน 30 ครั้งใน 1 ชั่วโมง
หรือประมาณ 300 – 400 ครั้งตอวัน และเหตุนเ้ี องทําใหการสูบบุหรี่กลายเปนสวนหนึ่งของกิจวัตร
ประจําวันที่ตอ งกระทํารวมกับกิจกรรมอื่น ๆ ขณะใชความคิด หรือขณะดื่มกาแฟหรือขณะเซ็นตหนังสือ
เปนตน
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7. กลไกการปรับตัว บุคคลจํานวนมากใชการสูบบุหรี่เปนทางออกของความตึงเครียดเมื่อเกิด
ความกลัดกลุม มีปญหา เกิดความวุนวายใจ ไมมีทางแสดงออกในทางอื่นก็หนั ไปลองบุหรี่ โดยหวังวา
การสูบบุหรี่จะสามารถระงับอาการเหลานั้นได
8. การมีบุหรีจ่ ําหนายโดยทัว่ ไปและการโฆษณาทางสื่อมวลชนตาง ๆ เนื่องจากมีความสะดวก
ในการหาซื้อบุหรี่ ซึ่งมีจําหนายอยูทวั่ ทุกหนทุกแหง มีสวนสงเสริมใหบุคคลสูบบุหรี่ สวนการโฆษณา
บุหรี่ทางสื่อมวลชนในรูปแบบตาง ๆ นั้น ไดมีมานานแลว ซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลอยากลองสูบบุหรี่
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั ไดมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยเริ่มใชในป พ.ศ.2535
ซึ่งควบคุมการโฆษณาบุหรีใ่ นรูปแบบตาง ๆ ซึ่งนาจะมีผลทําใหการโฆษณาบุหรี่ทางสื่อมวลชนลด
นอยลงและไมมีการโฆษณาในที่สุด
สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย (2540) กลาวถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่ วามีสาเหตุมาจาก
1. คานิยมทางสังคมซึ่งยอมรับการสูบบุหรี่ แมแตกฎหมายก็รองรับเชนกัน
2. ใชบุหรี่เปนเครื่องมือผูกมิตร กรณีนี้มกั ใชรวมกับการดื่มสุราในงานเลี้ยง
3. การเลียนแบบ เด็ก ๆ มักริเริ่มโดนเลียนแบบจากเพื่อน บิดามารดา ครู และบุคคลสําคัญที่
ตนยกยอง
4. ความเคยชินทางอุปนิสัย มักเกิดขึน้ กับผูท ี่อยูเฉย ๆ เกอเขิน หรือไมทราบวาจะทําอะไรก็จะ
ควักบุหรี่มาสูบ
5. การใชฤทธิ์ของนิโคติน เปนยากลอมอารมณ เนื่องจากนิโคตินมีฤทธิ์ในการกลอมอารมณ
เมื่อนิโคตินลดลงเพราะการขับถายหรืออารมณโกรธอื่น ๆ จึงตองสูบบุหรี่ เพื่อใหนิโคตินอยูระดับเดิม
ซึ่งตองรักษาระดับนัน้ อยู เสมอ
นอกจากนี้ธีระ ลิ่มศิลา(2532) ยังไดกลาวถึงสาเหตุของการเริ่มสูบบุหรี่ในผูใหญวามีสาเหตุจาก
1. เพื่อลดความเครียด นิโคตินจํานวนนอย ระยะแรกจะชวยกระตุนสมอง แตเมื่อสูบไป
นาน ๆ นิโคตินจะถูกดูดซึมเขาไปมากขึ้น ทําใหมึนงงหรือปวดศีรษะได เนื่องจากสมองถูกกด
2. เพื่อเขาสังคม เนื่องจากไมทราบจะเริ่มเรื่องพูดคุยอยางไรเลยสูบบุหรี่เพื่อแกอาการขวยเขิน
3. จากผูอื่นนํามาให เปนที่นาสนใจที่มีพระภิกษุเปนจํานวนไมนอยทีต่ ิดบุหรี่และเปนโรคราย
ตาง ๆ เนื่องจากเริ่มดวยการลองสูบ เพราะชาวบานนํามาถวายตอมาจึงติดบุหรี่
จะเห็นวาสาเหตุของการสูบบุหรี่นั้นเมื่อสรุปรวม ๆ แลวจะเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ดานตัวของผู
สูบบุหรี่เอง เชน ขาดความรูเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ ซึ่งคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหไมเหนื่อยงาย การมี
ความรูสึกหรือมีเจตคติที่ดีตอการสูบบุหรี่เชนคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหตวั เองมีความมั่นใจมากขึ้น มีความ
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เปนผูใหญมากขึ้น เปนตน และดานสภาพแวดลอมทางสังคมของผูสูบบุหรี่ เชน สมาชิกในครอบครัว
ครู พระภิกษุ แพทย ดารา นักรองสูบบุหรี่ซึ่งเปนแบบอยางใหบุคคลเกิดการเลียนแบบโดยการสูบบุหรี่
ตามบุคคลเหลานั้น เปนตน
2. กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่
ประเทศไทยไดมีการเคลื่อนไหวในการออกระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับบุหรี่ โดยความ
เคลื่อนไหวนี้แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งเปนการออกกฎหมายที่เกีย่ วกับการผลิต ไดแก ควบคุมการ
ปลูกใบยาสูบ การผลิตและจําหนายในขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ เชน การควบคุมการโฆษณาและ
สงเสริมการขาย การมีภาพและคําเตือนถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ นโยบายเกี่ยวกับภาษีและราคาบุหรี่
เปนตน และกลุมที่สอง เปนการออกกฎหมายที่เกี่ยวการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ เชน การหาม
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การมิใหเยาวชนสูบบุหรี่ เปนตน ซึ่งเหตุการณสําคัญที่มาจากการเคลื่อนไหวนี้
ในป พ.ศ. 2516 รัฐบาลประกาศ ปว.294 หามขายบุหรีแ่ กเด็กอายุต่ํากวา 16 ป แตมาปรากฏการบังคับ
ใช ตอมาในป พ.ศ. 2517 แพทยสมาคม ไดยื่นขอเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการควบคุมบุหรี่ 5 ขอ
และขอที่ไดรบั การตอบสนอง คือ โรงงานยาสูบพิมพคําเตือนระบุวา “บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ”
และในป พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานครไดออกขอบัญญัติหามสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตรและรถโดยสาร
ประจําทาง จากนั้นมาก็มิไดมีการดําเนินการดานกฎหมายอีกเลยถึง 12 ป จนกระทั้งในปพ.ศ. 2529 จึงเริ่ม
มีการใชมาตรการทางกฎหมายขึ้นอีกครั้งหนึ่งแตการใชมาตรการทางดานกฎหมายของประเทศไทยนั้น
นับวาเปนไปอยางชาๆ และตองประสบกับปญหาอีกหลายประการ เชน ความลาชาของกระบวนการใน
การพิจารณากฎหมาย การขาดเจาหนาที่ที่จะบังคับใชและขาดความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัดจากประชาชน จนกระทั่งในป พ.ศ.2532 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนองคกรระดับชาติ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานเพือ่ ควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งตอมา คบยช. ไดมีสวนสําคัญในการรางกฎหมายสําคัญ 2
ฉบับ ในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่และควบคุมการบริโภคยาสูบ (วิวิธ วุฒวิ ีรวรรธและวราภรณ
พันธุพงศ ,2541)
ในป พ.ศ. 2535 ประเทศไทยจึงไดผลักดันกฎหมายเกีย่ วกับบุหรี่และสุขภาพออกมาบังคับ
ใชไดเปนผลสําเร็จ 2 ฉบับ ๆ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนับวามีบทบาทสําคัญ
อยางมากในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่และการคุมครองสิทธิและสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
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2.1 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไ มสูบบุหรี่
จุดมุงหมาย เพื่อพิทักษสิทธิและสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ มิใหตกอยูในภาวะของการรับ
สารพิษจากควันบุหรี่ของผูอื่นโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ใหสถานทีส่ าธารณะมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ โดย
1.1 จัดใหสวนหนึง่ สวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหรี่หรือ
เขตสูบบุหรี่ หากผูใดไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท
1.2 จัดใหเขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด หากผูใด
ไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
1.3 จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีกําหนด ผูใดไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
2. หามมิใหผใู ดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
นอกจากนีก้ ระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ (ฉบับที่ 18)
พ.ศ. 2550 เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรีห่ รือเขต
ปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
เนื่องจากเปนที่ยอมรับทางการแพทยวา ควันบุหรี่เปนผลรายตอสุขภาพของผูสูบและไมสูบ
บุหรี่ที่อยูใกลเคียง โดยขอมูลของสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลก และ
องคกรทางวิทยาศาสตรอื่นๆ ที่ไดศึกษาในเรื่องนี้ระบุตรงกันวา ควันบุหรี่มือสองเปนสารกอมะเร็งใน
มนุษยทไี่ มมีระดับ “ปลอดภัย” ในการสัมผัสเลย โดยเฉพาะ การหามสูบบุหรี่ในผับบารจะสงผลดีตอ
พนักงานจากจํานวนผับบารทั้งหมด 6,583 แหงทัว่ ประเทศ และประชาชนที่มาเที่ยว ผับบารนับหมื่นนับ
แสนคน และยังเปนการลดจํานวนเยาวชนไมใหเริ่มตนสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง และจากการ
วิจัยของ รศ.ดร.เนาวรัตน เจริญคา (2550) ระบุวาระดับมลพิษในผับบารและสถานบันเทิงในประเทศ
ไทยที่มีคนสูบบุหรี่มีอันตรายสูงเปน 15 เทา ของระดับมาตรฐานทีส่ ํานักงานสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 11 กุมภาพันธ 2551
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โดยมีสาระสําคัญดังนี้
2.1 ตลาดตองเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได
2.2 รานอาหารที่ไมมีระบบปรับอากาศ และรานอาหารที่มีบริเวณไมมีระบบปรับอากาศ ตอง
เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได
สถานที่ดังตอไปนี้ ในบริเวณทีต่ ิดเครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด สวนใน
บริเวณทีไ่ มตดิ เครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหรี่ แตสามารถจัดเขตสูบบุหรีไ่ ด
1) ผับ บาร และสถานบริการอื่นๆ
2) สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป
3) หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ
4) รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม
5) สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ
6) บริเวณโถงพักคอยโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด คอนโดมิเนียม คอรท
อพารทเมนท
การจัดเขตสูบบุหรี่
เขตสูบบุหรี่บริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
ตองมีการระบายอากาศถายเทหมุนเวียนระหวาง
ภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไมนอยกวา 50 ลูกบาศกฟุต/นาที/คน
เขตสูบบุหรี่ตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี้
1) ไมอยูใ นบริเวณทีก่ อใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียง
2) ไมอยูใ นบริเวณทางเขา-ออกของสถานที่ที่ใหมกี ารคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
3) ไมอยูใ นบริเวณที่เปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น
โดยมีบทลงโทษสูบบุหรี่ในที่หามสูบ จะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท เจาของสถานที่สาธารณะ
ตามประกาศฉบับใหมที่ไมจดั เขตปลอดบุหรี่โดยการติดปายสัญลักษณตามที่กําหนด มีโทษปรับไมเกิน
20,000 บาท
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2.2 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
จุดมุงหมาย เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําตาง ๆ ที่อุตสาหกรรมบุหรี่นํามาเพื่อเพิ่มยอด
จําหนาย อาทิเชน การโฆษณา และการสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะมีผลใหการบริโภคยาสูบ
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. หามมิใหผใู ดจําหนาย ขาย แลกเปลี่ยน หรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลที่ตนรูอยูวาผูซื้อ
หรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ ฝาฝนมีโทษจําคุก 1 เดือนปรับไมเกิน 2,000 บาท
2. หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย ฝาฝนมีโทษจําคุก 1 เดือนปรับไมเกิน
2,000 บาท
3. หามขายสินคาหรือใหบริการ โดยการแจก แถม ใหผลิตภัณฑยาสูบหรือแลกเปลี่ยนกับ
ผลิตภัณฑยาสูบ แลวแตกรณี
3.1 ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจกแถม
ใหบริการอยางอื่นประกอบ

ใหหรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่น

หรือการ

3.2 ใหหรือเสนอใหสิทธิ์ในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการหรือสิทธิ
ประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบมา
แลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
4. หามมิใหผูใด แจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑยาสูบหรือเพื่อให
ผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบนัน้ ทั้งนี้ เวนแตเปน
การใหตามประเพณีนยิ ม ฝาฝนมีโทษปรับ ไมเกิน 20,000 บาท
5. หามมิใหผใู ด โฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ
ในสิ่งพิมพ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนหรือสิ่งอื่นใดที่ใชเปนการโฆษณาได หรือใชชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง การแขงขัน การใหบริการหรือประกอบกิจกรรมอืน่ ใดที่มี
รายการจากตางประเทศ สิ่งพิมพซึ่งจัดพิมพนอกราชอาณาจักร ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
6. หามมิใหผูใด โฆษณาที่ใชชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปนเครือ่ งหมายของ
สินคานั้นในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท
7. หามมิใหผูใด นําเขาเพื่อขาย หรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณาสินคาอื่นใดที่มี
รูปลักษณทําใหเขาใจวา เปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิการแรตหรือบุหรี่ซิการ ตาม
กฎหมายวาดวยยาสูบหรือหีบหอผลิตภัณฑดังกลาว ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท
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8. ผลิตภัณฑยาสูบที่จะขายไดจะตองมีสวนประกอบ ตามมาตรฐานทีก่ ําหนดในกระทรวง ฝา
ฝนมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท
9. ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบกอนจะนําออก
จากแหลงผลิตหรือกอนจะนําเขามาในราชอาณาจักรฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท
กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัย วันเดือนปที่ผลิต แหลงผลิต และการ
ขายไดเฉพาะในราชอาณาจักรไทย ในฉลากของบุหรี่ซิการแรตและบุหรี่ซิการ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 บุหรี่ที่ผลิต หรือนําเขาในราชอาณาจักร จะตองจัดพิมพฉลากเปนรูปคําเตือนถึงพิษภัยของ
บุหรี่ โดยจัดพิมพเปนรูปภาพ 4 สี และแสดงขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรีต่ ามที่กําหนดไว โดย
ตําแหนงของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ตองอยูที่ตําแหนงชิดขอบบนสุดของ
ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรีซ่ ิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ
1.2 ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ 9 แบบคละกันไป โดยมีฉลาก
รูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ในอัตรา 1 แบบ ตอ 5,000 ซอง ไดแก
-

รูปภาพประกอบคําเตือน
รูปภาพประกอบคําเตือน
รูปภาพประกอบคําเตือน
รูปภาพประกอบคําเตือน
รูปภาพประกอบคําเตือน
รูปภาพประกอบคําเตือน
รูปภาพประกอบคําเตือน
รูปภาพประกอบคําเตือน
รูปภาพประกอบคําเตือน

ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด
สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหรี่
สูบแลวถุงลมพองตาย
ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด
ควันบุหรี่ทําใหหวั ใจวายตาย
ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย
สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง
ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดสมองแตก

1.3 ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่บนซองหรือภาชนะบรรจุซิการแรต
หรือบุหรี่ซิการมีขนาดไมนอ ยกวารอยละ 50 ของดานที่มีพื้นที่มากทีส่ ุดของซองหรือภาชนะบรรจุซิการ
แรตหรือบุหรีซ่ ิการ ทั้งสองดาน
1.4 บุหรี่ซิการแรตหรือบุหรี่ซิการ ที่ผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักรจะตองมีขอความแสดง วัน
เดือน ป ที่ผลิต และแหลงที่ผลิต โดยจัดใหมีขอความแสดงวา “สําหรับขายในราชอาณาจักรไทย”และ
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บุหรี่ซิการแรตหรือบุหรี่ซิการ
ที่ผลิตเพื่อจําหนายนอกราชอาณาจักรไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549
3. ทัศนคติทมี่ ีตอการสูบบุหรี่
ทัศนคติเปนสิง่ ที่ทําใหบุคคลแตกตางจากบุคคลอื่น การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นจาก
การรับรูแลวพัฒนาผสมกับพฤติกรรมของตนเอง การรับรูของแตละบุคคลจะแตกตางกัน เนือ่ งจาก
ประสบการณ แรงจูงใจและสิ่งแวดลอมของแตละคนตางกัน ทําใหบุคคลเลือกที่จะรับรูตางกัน (สุภาพ
ฉัตรภรณ ,2540) สิ่งที่บุคคลเลือกที่จะรับรูนั้น เปนการเลือกรับรูโดยทัศนคติ
จํารอง เงินดี (2540) ใหคําจํากัดความ “ทัศนคติ” หมายถึง ความโนมนาวทีจ่ ะตอบสนองตอ
สิ่งเราชนิดตาง ๆ เชน คน สัตว วัตถุ และสถานการณตาง ๆ เปนตน และไดกลาวถึงลักษณะของ
ทัศนคติวา ทัศนคติเปนสิง่ ที่ตองเรียนรู ไมใชแรงขับทางรางกาย สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกสิ่ง เชน
บุคคล วัตถุ กลุม สถาบัน แนวความคิด เปนความรูสึกที่แสดงโดยตรงตอสิ่งเราเปนอยาง ๆ เปนสิ่งที่
คงทนถึงแมทัศนคติจะสามารถเปลี่ยนแปลงได แตตองใชเวลานานในการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติจึงเปน
พื้นฐาน หรือเปนสวนหนึ่งที่เปนแรงผลักดันใหเกิดลักษณะนิสัยขึ้น ดังนั้น ทัศนคติจึงมีความสําคัญและ
มีประโยชนในการทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตอสิ่งตาง ๆ ซึ่งประกอบไปดวยทัศนคติทั้ง
ในทางบวกและทางลบ
“ทัศนคติในทางบวก” ในที่นี้หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น คานิยม ความเชื่อ การให
คุณคาของบุคคลที่มีตอการสูบบุหรี่ไปในทางที่เห็นวา การสูบบุหรี่นั้นเปนประโยชน ไมมีโทษและไม
ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ที่มีตอรางกายทั้งของตนเองและผูอื่น จากการศึกษาพบวาผูที่เคยสูบ
บุหรี่ จะมีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่มากกวาผูที่ไมเคยสูบ เนื่องมาจากความคิดทีว่ าการสูบบุหรีจ่ ะชวย
ผอนคลายความเหงา ความเครียด และชวยลดความเคอะเขินในการเขาสังคม สาเหตุอีกประการหนึ่งที่
ทําใหเกิดทัศนคติในทางบวกตอการสูบบุหรี่ ก็คือ คานิยมของสังคม โดยเฉพาะคานิยมความเปน
ลูกผูชาย ที่จะตองสูบบุหรีจ่ ึงจะเปนลูกผูช าย เปนสวนหนึ่งที่ทําใหวัยรุนเริ่มสูบบุหรี่ เพราะตองการให
ผูอื่นยอมรับในความเปนชายและตองการหลีกเลี่ยงคําตําหนิติเตียนจากผูอ่นื และตองการใหผูอนื่ เห็นวา
ตนเองเปนผูใหญแลว นอกจากนี้พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลใกลชิด พอแม หรือบุคคลที่เปนที่
นิยมของวัยรุน เชน นักแสดง นักรอง ก็เปนสาเหตุหนึง่ ที่ทําใหวัยรุนเกิดทัศนคติในทางบวกตอการสูบ
บุหรี่ ทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม เนื่องจากเห็นวาการสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี โกเก นอกจากนีย้ ัง
พบวา ผูที่เคยสูบบุหรี่โดยมากมักมีเพื่อนสนิทที่เคยสูบบุหรี่ จะเห็นไดวาเพื่อนมีอทิ ธิพลตอทัศนคติของ
วัยรุนมาก การถูกชักชวนจากเพื่อนจึงทําใหวยั รุนมีแนวโนมที่จะคลอยตามไดงาย และแมจะมีความคิด
เห็นวา บุหรีเ่ ปนสารเสพติด แตสวนใหญเห็นวา บุหรี่เปนสารเสพติดที่มีอันตรายในระดับปานกลาง
เมื่อติดแลวสามารถเลิกได และผูที่ติดบุหรี่เปนผูที่สามารถไววางใจได ในขณะที่ผูทตี่ ิดสารเสพติดอื่น ๆ
เชน เฮโรอีน กัญชา เปนผูท ี่ไมนาไววางใจ (อัปสร เตียวตระกูล ,2522)
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ทัศนคติในทางลบ” หมายถึง ความรูสึก ความเห็น คานิยม ความเชือ่ การใหคุณคาของบุคคล
ที่มีตอการสูบบุหรี่ไปในทางที่ถูกที่ควร ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่ โดย
เห็นวาการสูบบุหรี่เปนสารใหโทษที่มีอันตรายตอรางกายทั้งของตนเองและผูอื่นและไมควรสูบ ซึ่งพบวา
เยาวชนสวนใหญที่มีทัศนคติที่ไมดีตอผูสูบบุหรี่ไมวาจะเปนเพศชายหรือหญิง โดยมีทัศนคติทไี่ มดีตอ
หญิงสูบบุหรี่มากกวาชายครึ่งตอครึ่งเนื่องจากคานิยมของสังคมไทยที่ไมเห็นดวยที่ปจจุบันผูหญิงสูบบุหรี่
ในการเขาสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการอบรมในเรื่องบทบาททางเพศที่เพศหญิงไมควรสูบบุหรี่
นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญมีคานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ต่ําหรือกลาวไดวาไมให
คุณคากับการสูบบุหรี่ และไมไดมองภาพลักษณของผูสูบบุหรี่วา เปนสิ่งที่ทันสมัย เปนผูนํา เปนสิ่งที่
นาสนใจ แตใหคานิยมวามีภาพลักษณในทางลบ คือ ดูออนแอ ไมรักตัวเอง และเปนที่รังเกียจของ
เพื่อนและไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตองสูบบุหรี่ตามผูใกลชิดเพราะไมไดชว ยสรางความสัมพันธในการเขา
สังคมและไมรูสึกยุงยากใจในการที่จะปฏิเสธบุหรี่ที่ผูอื่นหยิบยื่นให (อรทัย ลิ้มตระกูล ,2534)
4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่
พฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมของกลุมชนตาง ๆ ทั่วโลกมาเปน
เวลานาน มีกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชและปรุงแตงชนิดใหม ๆ ออกมาตลอดเวลา เชน ในอดีต
วัฒนธรรมการใชยาสูบของชาวอเมริกานิยมการเคี้ยวใบยาสูบมากกวาการสูดควันของบุหรี่
จวบจน
ปจจุบันกลับกลายเปนการนิยมสูดควันจากใบยาสูบโดยการสูบบุหรี่ ซิการ และกลองยาสูบ มีการพัฒนา
บุหรี่ชนิดใหม ๆ เชน บุหรี่ที่มีนิโคตินต่ํา และบุหรี่ไรควัน เพื่อสนองตอความตองการของผูสูบบุหรี่ที่
เปลี่ยนแปลงไป
งานศึกษาที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่จํานวนมากมักจะอธิบายถึงลักษณะ
ทั่วไปของผูสูบบุหรี่ เชน อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส สถานทางสังคม เศรษฐกิจ ซึง่ อาจใช
อธิบายความสัมพันธของลักษณะเหลานี้ทมี่ ีตอการสูบบุหรี่ได เชน การวิจัยของจีรพร สรอยสุวรรณ
(2540) กําหนดใหพฤติกรรมการสูบบุหรี่ คือ อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ ระยะเวลาในการสูบบุหรี่ จํานวนบุหรี่
ที่สูบตอวัน คาใชจายในการซื้อบุหรี่ตอเดือน ความถี่ในการสูบบุหรี่ และการอัดควันบุหรี่เขาปอด ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจยั ของบุศยา ณ ปอมเพชร(2539) ที่กําหนดใหพฤติกรรมการสูบบุหรี่ คือ
ระยะเวลาที่สบู ปริมาณการสูบบุหรี่ คาใชจายในการสูบบุหรี่ ความถี่ในการสูบบุหรี่และการอัดควัน
บุหรี่เขาปอด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลโดยสรุปไดเปน 4 ประเภท (สุรีย จันทรโมลี ,2536)
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนนิสัยความเคยชิน (Habitual Smoking) นักสูบบุหรี่ประเภทนี้จะมี
บุหรี่ติดอยูก ับปากตลอดเวลา ถึงแมจะไมไดจุดบุหรี่ก็จะคาบไวที่ปากเฉย ๆ จะมีบุหรี่ติดตัวหรือใกลตัว
ตลอดเวลา การสูบบุหรี่จะทําใหมีความรูสกึ สบายใจขึน้ มีความสุข บางคนอาจมีความรูสึกวา การสูบ
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บุหรี่ชวยทําใหเกิดความภูมฐิ าน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลกลุมนี้จะเปนไปอยางอัตโนมัติ เปน
กิจวัตรประจําวัน
2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มองไปในแงดี (Positive Affect Smoking) แบบฉบับของนักสูบ
บุหรี่ประเภทนี้ ถือวาการสูบบุหรี่เปนการกระตุนชวยทําใหเกิดความพอใจ เกิดความสุข ความตื่นเตน
เพื่อผอนคลายความเครียด เชน การสูบบุหรี่หลังอาหารแตละมื้อ เด็กวัยรุนสูบบุหรี่เพื่อที่จะแสดงให
เห็นวามีความเปนผูใหญ หรือทําตามดาราภาพยนตรที่ตนชอบ หรือสูบเพราะทําตามพอแมที่สบู บุหรี่
กลุมนี้บางคนมีความสุขที่ไดถอื บุหรี่ มีความสุขที่ไดสมั ผัสกับควันบุหรี่ที่พนออกมาจากปาก จมูก คนที่
มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แบบนี้ ถาจะชักจูงใหเลิกสูบบุหรี่จะตองใชความพยายามเปนอยางมาก
3. พฤติกรรมการสูบบุหรี่เนือ่ งจากมองโลกในแงลบ (Negative Affect Smoking) นักสูบบุหรี่
ประเภทนี้ จะสูบบุหรี่เปนบางครั้งไมตอเนื่อง เชน มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณที่ไดรับความกดดัน
มีปญหา หรือเพื่อระงับอารมณหรือสูบบุหรี่เมื่อสถานการณตื่นเตน หวาดกลัว ความสุข ความเศรา เขิน
อาย เขาสังคม อยูคนเดียว ขณะขับรถ เปนตน บุคคลประเภทนี้จะสูบบุหรี่เมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณ
หนึ่งเกิดขึ้น
4. พฤติกรรมที่ขาดบุหรี่มิได (Addictive Smoking) บุคคลกลุมนี้ เปนพวกติดบุหรี่ ถือวาบุหรี่
จัดเปนสิ่งจําเปนจะขาดไมไดถาไมไดสูบ จะรูสึกไมสบาย มีความผิดปกติทางรางกาย การไดสูบบุหรี่จะ
ชวยใหสบายใจ พอใจและชวยลดความกดดัน ทําใหบรรยากาศดี พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของคน
กลุมนี้ อาจทําไดยาก จะตองใชความพยายามตั้งใจมากเปนพิเศษ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชวนพิศ บุญยะรัตนเวช (2525) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่พบวา อายุของผูสูบบุหรี่อยู
ระหวาง 16 – 18 ป มีเจตคติตอการสูบบุหรี่โดยมีสาเหตุจากเพื่อนรอยละ 18.65 สังคมรอยละ 27.46
ไมรูจะทําอะไร รอยละ 24.10 ความเครียด รอยละ 12.20 นอกจากนีจ้ ะมีสาเหตุจากพอแมและตองการ
ความสนใจ
ธีระ ลิ่มศิลา(2525) ไดศึกษาสาเหตุการสูบบุหรี่ในวัยตาง ๆ ไวพบวา การสูบบุหรี่ในวัยเด็กนั้นมี
สาเหตุเนื่องมาจาก สูบตามเพื่อน อยากลอง และสภาพแวดลอมเปนสาเหตุ ในเด็กโต วัยรุน และ
นักศึกษามีสาเหตุเนื่องจากอิทธิพลจากการโฆษณา คานิยมในหมูว ัยรุน เพื่อความเปนชาย เพื่อสมอง
โปรง
และเพราะวาผูใ หญหรือแพทยไมบอกเหตุผล สวนในผูใหญมีสาเหตุเนื่องมาจากเพื่อลด
ความเครียด เพื่อสังคมและจากผูอื่นนํามาให
มาลา รักษาพราหมณ (2527) ไดศึกษาปจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่ทํานายความตั้งใจในการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา พบความสัมพันธระหวางสภาวะการสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิท
กับความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของนักเรียน
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สมฤดี มอบนรินทร (2531) ไดศึกษาระบาดวิทยาของการสูบบุหรี่ในนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในอําเภอเมืองสงขลา พบวาปจจัยทีม่ ีผลตอการสูบบุหรี่ คือ บุคคลใน
ครอบครัวสูบบุหรี่ เพื่อนทีโ่ รงเรียนสูบบุหรี่ อาชีพมารดา รายรับประจําเดือนและที่พักปจจุบัน สวน
เรื่องความรูบุหรี่ในกลุมที่สบู บุหรี่และกลุม ที่ไมสูบบุหรี่ จะไมมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สําหรับความสูญเสียเฉลี่ย 3 – 13.3 บาท ตอวันตอคน
อรวี ธนัพประภัศน (2532) ไดศึกษาวัยรุน กับการสูบบุหรี่ในกลุมนักเรียนที่เปนสมาชิกและไม
เปนสมาชิกเพือ่ นเพื่อเพื่อน เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 480 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคย
สูบบุหรี่ สําหรับกลุมที่สูบบุหรี่นั้น สวนใหญเริ่มสูบในชวงวัยรุนตอนตน สาเหตุจูงใจในการสูบบุหรี่
คือ อยากลอง เห็นตัวอยางจากครู ญาติและเพื่อน
สุชาดา เมธีคุณาภรณ (2537) ไดศึกษาการับรูขาวสารการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ของเยาวชน
: ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกชมรมเยาวชนปอดสะอาด มูลนิธิหมอชาวบาน พบวา กลุมตัวอยางทั่ว
ประเทศ จํานวน 240 คน มีทั้งเพศชายและหญิงอายุเฉลี่ย 14 ป ศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
สวนมากทราบวาในบุหรี่มสี ารนิโคติน ทารและคารบอนมอนนอกไซด และทราบวาสารใดทําใหคนติด
บุหรี่ แตมีประมาณครึ่งหนึ่งเทานั้นที่ทราบวาบุหรี่ทําใหเกิดโรคอะไรบาง และสื่อบุคคลไดแก บิดา
มารดา ครูและเพื่อนตางเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน
ประวิณ สินเศรษฐกุลและนเรศ สุริยกาญจน (2537) ไดทําการสํารวจพฤติกรรมของผูสูบบุหรี่
พบวา ประชาชนชายในเขตภาคเหนือตอนบนที่สูบบุหรี่เปนประจํา มีความรูเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบ
บุหรี่มากกวากลุมที่ไมสูบบุหรี่ แตในกลุมประชาชนหญิง พบวา ผูทไี่ มเคยสูบบุหรี่ มีความรูเกีย่ วกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่มากกวากลุมที่สูบบุหรี่ แตถึงแมวากลุมประชาชนชายที่สบู บุหรี่เปนประจํา จะรู
ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ที่มีตอสุขภาพแตสวนใหญกย็ ังคงมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนประจําอาจ
เนื่องมาจากยังมีสุขภาพแข็งแรงและคิดวา สูบบุหรี่มานานแตไมมอี าการเจ็บปวยใหเห็น จึงยังคงมี
ทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่ คือ เห็นวาการสูบบุหรีม่ ีประโยชนชว ยผอนคลายความเหงา ชวยลด
ความเครียด เปนตน ซึง่ สอดคลองกับภาวินี วิสมล (2538) ไดทาํ การศึกษาพบวา นักเรียนชายที่
ตระหนักถึงประโยชนของการสูบบุหรี่สูง
จะมีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่มากกวานักเรียนที่ตระหนักถึง
ประโยชนของการสูบบุหรี่ต่ํา และจากการศึกษาการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
เริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียน คือ นักเรียนไมทราบผลของการสูบบุหรี่ที่มีตอสุขภาพ ไมเคยเห็นคนที่
เจ็บปวยจากการสูบบุหรี่ และไมมีใครบอกวาสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในขณะทีย่ ุพยงค เชี่ยว
บํารุงเกียรติ (2538) ทําการศึกษาพบวา 2 ใน 3 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีความรูเกีย่ วกับโทษของการสูบ
บุหรี่ในระดับคอนขางดียังคงมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มาก ทั้งนี้ไมมคี วามเชื่อในเรื่องโทษของบุหรี่ ยัง
ไมเจ็บปวยหรือยังไมเกิดโรคอันเนื่องมาจากผลของการสูบบุหรี่และยังเห็นวาการสูบบุหรี่เปนการชวย
ระบายความเครียดอันเนื่องมาจากการทํางาน

22

พลาเดช เฉลยกิตติและคณะ (2539) พบวา พฤติกรรมการเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชนใน 8 จังหวัด
เขตภาคเหนือตอนบนในกลุม นักเรียนจํานวน 900 คน ที่ศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา มีสาเหตุจากความเชื่อและคานิยมคือ ความอยากลอง ความเพลิดเพลินอารมณดี
รสชาติบุหรี่มีกลิ่นหอม ทําใหแจมใส ดูเปนผูใหญมากที่สุด สาเหตุระดับกลางคือ ชวยใหบุคลิกภาพดี
ขึ้น เพิ่มสมาธิในการทํางาน ชวยใหดหู นังสือนาน ชวยคลายเครียดและความวิตกกังวล นอกจากนี้
สาเหตุจากสังคมสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุ คือ การมีเงินเหลือใชจายในประจําวัน ทําตามกลุมเพือ่ น หา
ซื้อบุหรี่ไดงาย นอกจากนี้อายุจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับความรูโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่ ความเชื่อ
คานิยม สังคมและสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับเรื่องสังคมและสิ่งแวดลอม
บุศยา ณ ปอมเพชร(2539) ศึกษาปจจัยที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนชายสวนมากเริ่ม
สูบบุหรี่ระหวางอายุ 13.-15 ป อายุเฉลี่ย 14.9 ป เริ่มสูบเพราะอยากลอง บุหรี่มวนแรกไดจากเพื่อน
สนิท สูบทุกวัน ปริมาณสูบวันละ 1-5 มวน คาใชจายเกี่ยวกับบุหรี่เฉลี่ยเดือนละ 269 บาท มีสมาชิก
ในครอบครัวและเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ และ ปจจัยนํา ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ เกี่ยวกับบุหรี่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปจจัยเอื้อไดแก คาใชจายทีไ่ ดรับจากผูปกครอง และสถานที่ที่สูบ
บุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปจจัยเสริม ไดแก การมีเพื่อนสนิทในวิทยาลัยสูบบุหรี่
และการไดรับการวากลาวตักเตือนจากผูปกครองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และปจจัย
ดานลักษณะของประชากร ไดแก อายุ อาชีพของบิดา มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่
จีรพร สรอยสุวรรณ (2540) ไดศกึ ษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
ชายในสถาบันราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวานักศึกษาชายที่สูบบุหรี่สวนใหญมีอายุ 20-21
ป เริ่มสูบบุหรี่อายุ 16 - 18 ป เพราะอยากลอง สูบบุหรี่ 1 – 5 มวนตอวัน มีรายไดตอเดือน 1,500 –
2,000 บาท และสมาชิกในครอบครัว เพื่อสนิทและอาจารยในสถาบันสูบบุหรี่ ความรู ทัศนคติ ความ
เชื่อเกี่ยวกับสูบบุหรี่ในระดับดี ปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา ปจจัยนํา ไดแก
ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ อายุ จํานวนพี่นอง รายไดของครอบครัว ชั้นปที่ศึกษา อาชีพ
ของบิดามารดา ผูที่พักอาศัยอยูดว ยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 ปจจัยเอื้อ ไดแก ราคาบุหรี่ รายไดของนักศึกษา การไดมาของบุหรี่ แหลงที่ซื้อบุหรี่
สถานที่สูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยเสริม
ไดแก การมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ การมีอาจารยสูบบุหรี่ การไดรับการวากลาวตักเตือนจากครอบครัว
การมีกฎระเบียบขอบังคับหามสูบบุหรี่ในสถาบัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไม
สูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชูชัย ศุภวงศและสุภกร บัวสาย (2540) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนทั่วประเทศ
จํานวน 5,598 คน จากการสุมสํารวจ 16 จังหวัด จากทุกภาค (รวมกรุงเทพมหานคร) พบวาเยาวชน
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ไทยเริ่มหัดและลองสูบบุหรี่มวนแรกตั้งแตอายุ 13 – 14 ป อัตราการสูบบุหรี่เปนประจําของเยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงอายุ 15ป เปนรอยละ 93.3 และ 0.7 ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนตัวและครอบครัว
สงผลและมีความสัมพันธกบั การสูบบุหรี่
อนงค คําชู (2540)
ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร จํานวน 359 คน เปนนักเรียนหญิง 34 คน
พบวา ตัวแปรตน อายุ เพศ ลักษณะที่พักอาศัย ทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่ ความกดดันใน
ชีวิตประจําวัน บรรยากาศการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของโรงเรียนตางกัน พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ตางกันอยางไร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่และปฏิสัมพันธทาง
สังคมตางกัน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ยุวลักษณ ขันอาสา (2541) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบและไมสูบบุหรี่ของ
นักเรียนหญิงในมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยวิธีการวิจยั เชิงสํารวจภาคตัดขวาง
ในกลุมตัวอยางจํานวน 1,360 คน พบวา นักเรียนหญิงสูบบุหรี่รอยละ 4.90 สาเหตุปจจัย 7 ประการ
คือ อิทธิพลกลุมเพื่อน มีทัศนคติตอ การสูบบุหรี่ ความเชื่ออํานาจภายในตนเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
คาใชจายทีไ่ ดรับ ความเชื่ออํานาจกฎหมายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ คานิยมเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ความดึงดูด
ใจของผลิตภัณฑบุหรี่ สามารถทํานายการสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงถึงรอยละ 83.90
โดยอิทธิพลกลุมเพื่อน ทัศนคติเชิงบวก ไดรับคาใชจายสูง คานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่สูงและเห็น
ผลิตภัณฑบุหรี่มีความนาสนใจ เปนกลุมมีแนวโนมจะสูบบุหรี่ สวนนักเรียนที่มีอํานาจภายในตน
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่สูงและเชื่ออํานาจในกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่สูง มีแนวโนมไมสูบบุหรี่
อัจฉราวรรณ สรอยทอง (2542) ไดศกึ ษาปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุม
วัยรุน พบวา อัตราการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนเทากับรอยละ 17.6 โดนเปนกลุมที่เคยสูบบุหรีร่ อยละ
11.6 และกลุมที่ปจจุบันสูบบุหรี่รอยละ 6.0 กลุมสูบบุหรี่ พบวา เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 10-14 ป และ
พบวากลุมสูบบุหรี่และกลุมที่เคยสูบบุหรีม่ ีพฤติกรรมตาง ๆ ของการสูบบุหรี่ ไดแก ระยะเวลาของการ
สูบ ชวงเวลาของการสูบ ลักษณะการสูบ ปริมาณการสูบและคาใชจายในการซื้อบุหรี่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
และความรูเกีย่ วกับบุหรี่ระหวางกลุมสูบบุหรี่และกลุมไมสูบบุหรี่ไมแตกตางกัน
สวนทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ พบวา กลุมสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่มีทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไดแก เพศ การสัมฤทธิ์ผลทาง
การศึกษา การเปนกีฬา การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การมีบุคคลใกลชิด สูบบุหรี่ การมีปญ
 ญาหรือ
เรื่องกลุมใจ
สุภาพร ทองศรี (2543) การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่เริ่มสูบระหวางอายุ 13-15 ป
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อายุเฉลี่ย 13.24 ป บุหรี่มวนแรกไดมาจากเพื่อนสนิท คาใชจายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่เฉลี่ยเดือนละ
126.73 บาท
เยาวเรศ วิสูตรโยธิน (2548) การวิจยั ครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของ
เยาวชนในสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใน
กลุมนักเรียนจํานวน 2,160 คนและบุคลากรมนโรงเรียนจํานวน 540 คน ผลการวิจยั พบวา กลุม
ตัวอยางเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 12-13 ป และอายุนอยที่สุดเริ่มสูบบุหรี่ 7 ป ดานความรูแ ละ
ทัศนคติของกลุมตัวอยาวงทีส่ ูบบุหรี่มีบิดา มารดา กลุมเพื่อน สูบบุหรี่และคิดวาบุหรี่ ควันบุหรี่เปน
อันตรายตอสุขภาพและคนขางเคียง แตไมเปนการยากอยางแนนอนที่จะเลิกสูบบุหรี่ เห็นดวยกับการ
หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นโยบายของโรงเรียนควรเปนเขตปลอดบุหรี่ กลุมตัวอยางไดรับขาวสาร
รณรงคเพื่อการนไมสูบบุหรี่ทางวิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณาขนาดใหญ หนังสือพิมพ ภาพยนตร และ
เมื่อไปชมกีฬา งานแสดงสินคาหรืองานสังคมตาง ๆ มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบุหรี่ สวนความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนมีความสอดคลองกับกลุมนักเรียนในทุก ๆ ดาน
และเห็นวาบุคลากรในโรงเรียนควรไดรับการฝกอบรมในหัวขอการปองกันการสูบบุหรี่หรือไมใชยาสูบ
และควรบรรจุความรูเรื่องยาสูบ/บุหรี่ไวในหลักสูตรของ โรงเรียน
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
การไดรับความรู/สื่อ

การสูบบุหรี่ของคนใกลชดิ
- คนในครอบครัว
- เพื่อน

การเรียนการสอนของโรงเรียน

ความรู/การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่

คุณลักลักษณะสวนบุคคล
เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สภาพทางภูมศิ าสตร

ทัศนคติ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงสํารวจ ( Survey Research) แบบตัดขวางเพื่อหาอัตราการสูบ
บุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การไดรับสื่อเกี่ยวกับบุหรี่ การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด การ
เรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรีใ่ นโรงเรียน การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรีใ่ นที่สาธารณะ ทัศนคติตอการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ เยาวชนทีก่ ําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และเยาวชนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดระนอง
การสุมกลุมตัวอยาง คัดเลือกแบบแบงชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling) ดังนี้
1. คัดเลือกอําเภอโดยจําแนกอําเภอออกเปน 2 กลุม คือ อําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมือง
ซึ่งสุมโดยวิธีการสุมอยางงาย( Random Sampling Method) โดยการจับฉลาก ไดอําเภอกระบุรี
2. คัดเลือกโรงเรียน
อําเภอเมือง คัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญไมรวมโรงเรียนขยาย
โอกาส มีจํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีระนองและโรงเรียนพิชัยรัตนคาร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) อําเภอเมืองมีจํานวน 1 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคระนอง
อําเภอกระบุรี คัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญไมรวมโรงเรียน
ขยายโอกาส มีจํานวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนกระบุรีวิทยา และโรงเรียนปากจั่นวิทยา สุมโดยวิธีการ
สุมอยางงาย ( Random Sampling Method) โดยการจับฉลาก ไดโรงเรียนกระบุรีวิทยา
3. จํานวนกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายระดับละ
1 หองเรียน สวนเยาวชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คัดเลือก 1 แผนก ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการสุมตัวอยางการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง

นอกเขตอําเภอเมือง (1 อําเภอ)

อําเภอเมือง

โรงเรียน
ระดับม.
ตอนตน
308 คน

ม.1

ม.2

โรงเรียน
ระดับม.
ตอนปลาย
456 คน

ม.3

ม.4

ม.5

โรงเรียน
ระดับ
ปวช.
300 คน

ม.6

ปวช.1

ปวช.2

โรงเรียน
ระดับม.
ตอนตน
191 คน

ปวช.3

ม.1

ม.2

โรงเรียน
ระดับม.
ตอนปลาย
145 คน

ม.3

ม.4

ม.5

รูปแบบการวิจยั
เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสํารวจครั้งนี้ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามหลักสรางโดย ศูนยวิจยั
และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหรี่ใน
เยาวชนโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global Youth Tobacco Survey – GYTS)
และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคิดเห็นของวัยรุน ตอภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ และพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ โดยศูนยวจิ ัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน พ.ศ.
2550 แบบสอบถามแบงออกเปน 7 สวน ดังนี้
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่
ตอนที่

1
2
3
4
5

คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่

ม.6
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ตอนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
ตอนที่ 7 ขอมูลทั่วไป
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. ประชุมเจาหนาที่ผูเกีย่ วของถึงวิธีการเก็บขอมูลและสุมจับหองเรียนในแตละชั้น
2. ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลไปติดตอที่โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนพิชยั รัตนาคาร โรงเรียนกระบุรีวิทยา วิทยาลัยเทคนิคระนอง เพื่อขอความอนุญาตในการจัดเก็บขอมูลโดย
ผูวิจัยและทีมงานเปนผูดําเนินการเก็บขอมูล
3. สุมเลือกหองเรียน โดยมัธยมตนและมัธยมปลายระดับละ 1 หองเรียน อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เลือกระดับละ 1 แผนก
4.
ขอความรวมมือนักเรียนในการตอบแบบสอบถามและ ชี้แจงนักเรียนในการตอบ
แบบสอบถาม
5. เก็บแบบสอบถามกลับ ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการวิจยั คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อสรุปขอมูลนําเสนอในรูปแบบตารางแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามลักษณะทั่วไปของตัวแปร
2. สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบไค- สแควร (Chi Square test) เพือ่ หาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง อายุ เพศ ระดับการศึกษา อําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอ
เมือง (สภาพภูมิศาสตร )ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ กับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05
ระยะเวลา
เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจยั เชิงสํารวจ ( Survey Research) แบบตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
จังหวัดระนอง ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา บุคคลใกลชิดที่สูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
กฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ จากกลุมตัวอยาง จํานวน 1,400 คน
การเสนอผลการวิจัย แบงการนําเสนอออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจังหวัดระนอง
สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
สวนที่ 3 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การไดรบั ควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่
ขางเคียง ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ การสอนเกีย่ วกับ
บุหรี่ในโรงเรียน
สวนที่ 4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง
สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจังหวัดระนอง
เยาวชนที่รวมใหขอมูลในการสํารวจครั้งนี้มีอายุตั้งแต 12 - 22 ป สวนใหญรอยละ 51.1 มีอายุ
12-16 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 15.99 ป เยาวชนชายหญิงมีสัดสวนใกลเคียงกัน และเปนเยาวชนศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 42.9 มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 35.7 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพรอยละ 21.4 คาใชจา ยตอเดือนทีไ่ ดรับจากผูปกครอง รอยละ 51.8 อยูระหวาง 500–1,500 บาท
เมื่อพิจารณาการไดรับควันบุหรี่จากบานพักอาศัย พบวา พักอาศัยอยูในบานที่มีผูสูบบุหรี่
รอยละ 54.8 เยาวชนอําเภอเมืองและเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง มีบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานที่
สูบบุหรี่ รอยละ 56.2 และ รอยละ 50.3 โดยผูสูบบุหรี่เปนพอรอยละ 83.7 ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจังหวัดระนอง
พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง รวม (n=1,400)
คุณลักษณะสวนบุคคล
จํานวน (รอยละ)
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
อายุ
533(53.1)
150(44.6)
715(51.1)
12 – 16 ป
499(46.9)
186(55.4)
685(48.9)
17 – 22 ป
⎯X = 15.99 SD = 1.71 Min = 12 ป Max = 22 ป
เพศ
565(52.0)
150(66.1)
775(55.4)
ชาย
499(48.0)
186(33.9)
625(44.6)
หญิง
ระดับการศึกษา
308(28.9)
191(56.8)
499(35.7)
มัธยมศึกษาตอนตน
456(42.9)
145(43.2)
601(42.9)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
300(28.2)
0(0.0)
300(21.4)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คาใชจายตอเดือนที่ไดรับจากผูปกครอง
179(50.3)
37(60.7)
216(51.8)
(n= 417)
157(44.1)
23(37.7)
180(43.2)
500 – 1,500 บาท
20(5.6)
1(1.6)
21(5.0)
1,501 - 3,000 บาท
3,001 - 7,000 บาท
⎯X = 1847.9 SD = 903.43 Min = 500 บาท Max = 7,000 บาท
598(56.2)
169(50.3)
767(54.8)
มีบุคคลที่พักอาศัยอยูในบาน ปจจุบันที่
สูบบุหรี่
จํานวนบุคคลที่พักอาศัยในบานที่สูบ
(n = 598)
(n = 169)
(n = 767)
บุหรี่ปจจุบันสูบบุหรี่
468(77.5)
130(79.8)
598(77.9)
1 คน
85(14.1)
18(11.0)
103(13.4)
2 คน
26(4.3)
9(5.5)
35(4.6)
3 คน
16(2.6)
0(0.0)
16(2.1)
4 คน
9(1.5)
6(3.7)
15(2.0)
5 คน
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ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจังหวัดระนอง 1,400 คน (ตอ)
พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง รวม (n=1,400)
คุณลักษณะสวนบุคคล
จํานวน (รอยละ)
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูสูบ
(n=598)
(n = 169)
(n = 767)
บุหรี่ในครอบครัว
510(85.3)
132(78.1)
642(83.7)
พอ
28(4.7)
10(5.9)
38(4.9)
แม
27(4.5)
7(4.1)
34(4.5)
พี่ชาย / นองชาย
24(4.0)
14(8.3)
38(4.9)
ลุง / ปา / นา / อา
9(1.5)
6(3.6)
15(2.0)
ปู / ยา / ตา / ยาย
สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
การศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
- เยาวชนสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้ง โดยภาพรวมพบรอยละ 29.8 ซึ่งอัตราการสูบในเขตอําเภอ
เมืองสูงกวานอกเขตอําเภอเมืองคือ รอยละ 33.0 และ 18.2
- การสูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผา นมา พบอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 19.1 โดยเยาวชนในเขตอําเภอ
เมืองสูบบุหรี่สูงกวานอกเขตอําเภอเมืองคือ รอยละ 20.2 และ 14.0
- การสูบบุหรี่การสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้งจําแนกตามเพศ พบวา เยาวชนชายสูบบุหรี่อยาง
นอย 1 ครั้ง รอยละ 45.5 และเยาวชนหญิงสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้ง รอยละ 13.4
- การสูบบุหรีใ่ น 30 วันทีผ่ านมาจําแนกตามเพศ พบวา เยาวชนชายสูบบุหรี่ รอยละ 45.6
และเยาวชนหญิงสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้ง รอยละ 6.9
จากขอมูลแสดงใหเห็นวา อัตราการสูบบุหรี่ในปจจุบันของเยาวชนจังหวัดระนองคิดเปนรอยละ
19.1 และอัตราการสูบบุหรี่ของอําเภอเมืองสูงกวานอกเขตอําเภอเมืองประมาณ 1.4 เทา คือ
รอยละ 20.2 และ 14.0 ดังตารางที่ 4.2 และเยาวชนชายสูบบุหรี่ใน 30 วันรอยละ 30.8 และเยาวชน
หญิงสูบบุหรี่ใน 30 วันรอยละ 6.9 ดังตารางที่ 4.3

32

ตารางที่ 4.2 อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
พื้นที่
อําเภอเมือง (n=1,064) นอกเขตอําเภอเมือง
อัตราการสูบบุหรี่
จํานวน(รอยละ)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
สูบอยางนอย 1 ครั้ง
351(33.0)
61(18.2)
สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา
220(20.2)
47(14.0)
ตารางที่ 4.3 อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนองจําแนกตามเพศ
เพศ
อัตราการสูบบุหรี่
ชาย (n=715)
หญิง(n=685)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
สูบอยางนอย 1 ครั้ง
326(45.6)
91(13.4)
สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา
220(30.8)
47(6.9)

รวม (n=1,400)
จํานวน (รอยละ)
417(29.8)
267(19.1)

รวม (n=1,400)
จํานวน (รอยละ)
417(29.8)
267(19.1)

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง ประกอบดวย อายุที่เริ่มสูบ การสูบบุหรี่
ในชวง 30 วัน จํานวนบุหรี่ที่สูบใน 30 วัน ชนิดของบุหรี่ที่สูบและการใชยาสูบอืน่ ๆ ดังนี้
- อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ สวนใหญเริ่มสูบครั้งแรกเมื่ออายุ 13 – 20 ป รอยละ 80.3 รองลงมาอายุ
9 – 12 ป รอยละ 15.6 อายุเฉลี่ย 13.83 ป เริ่มสูบอายุนอ ยที่สุด 5 ป มากที่สุด 20 ป
- การสูบบุหรีใ่ นชวง 30 วันที่ผานมา พบวา การสูบบุหรี่ 30 วันทีผ่ านมาสูบบุหรี่ 1-5 วัน
รอยละ 49.4 รองลงมาสูบทุกวันรอยละ 37.5 เยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองสูบบุหรี่ในชวง 1 – 5 วัน
สูงกวาเยาวชนอําเภอเมือง
- จํานวนบุหรี่ที่สูบในชวง 30 วัน พบวาเยาวชนสูบบุหรี่ 1- 5 มวนตอวัน รอยละ 78.9
รองลงมา 6-10 มวนตอวัน รอยละ 15.8
- ชนิดของบุหรี่ที่สูบ รอยละ 51.7 ระบุยี่หอบุหรี่ที่สบู โดยสูบบุหรี่ ไดแก กรองทิพยและLM
ในขณะที่รอยละ 48.3 สูบบุหรี่ยี่หอใดก็ได
- การใชยาสูบประเภทอื่น ๆ นอกจากบุหรี่ พบวาเยาวชนสูบบุหรี่มวนเองมากที่สุด รอยละ
30.5 รองลงมาสูบซิการ รอยละ 12.0 สูบบุหรี่มวนเองมากที่สุดทัง้ เยาวชนอําเภอเมืองและนอกเขต
อําเภอเมือง ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
พื้นที่
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน อําเภอเมือง (n=356) นอกเขตอําเภอเมือง
แมสูบเพียง 1 ครั้ง
จํานวน(รอยละ)
(n=61)
จํานวน(รอยละ)
อายุที่เริ่มสูบ
11(3.1)
6(9.8)
5 – 8 ป
47(13.2)
18(29.5)
9 – 12 ป
298(83.7)
37(60.7)
13 – 20 ป
⎯X = 13.83 SD = 2.27 Min = 5 ป Max = 20 ป
การสูบบุหรี่ในชวง 30 วันทีผ่ านมา
108(49.1)
24(51.1)
1- 5 วัน
28(12.7)
7(14.9)
6 –19 วัน
84(32.8)
16(34.0)
20 - 30 วัน
จํานวนบุหรี่ที่สูบในชวง 30 วัน
284(79.8)
45(73.8)
1 – 5 มวน/วัน
55(15.4)
11(18.0)
6 - 10 มวน/วัน
9(2.5)
1(1.6)
11 – 20 มวน/วัน
8(2.2)
4(6.6)
21 มวนขึ้นไป/วัน
ชนิดของบุหรีท่ ี่สบู ใน 30 วัน
123(50.8)
27(56.3)
ระบุยี่หอ
99 (80.5)
26(96.3)
- กรองทิพย
24(19.5)
1(3.7)
- LM
119(49.2)
21(43.7)
ยี่หอใดก็ได
การใชยาสูบอื่น ๆ
บุหรี่มวนเอง
110(30.9)
17(27.9)
ซิการ
38(10.7)
12(19.7)
ไปป
21(5.9)
5(8.2)
บาระกู
16(4.5)
3(4.9)
ยาเสน
13(3.7)
5(8.2)
ยาฉุน
7(2.0)
5(8.2)

รวม (n=417)
จํานวน
(รอยละ)
17(4.1)
65(15.6)
335(80.3)

132(49.4)
35(13.1)
100(37.5)
329(78.9)
66(15.8)
10(2.4)
12(2.9)
150(51.7)
125(83.3)
25(16.7)
140(48.3)
127(30.5)
50(12.0)
26(6.2)
19(4.6)
18(4.3)
12(2.9)
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บริบทการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา สวนใหญเยาวชนสูบบุหรี่ที่บานเพื่อนรอย
ละ 34.1 รองลงมารอยละ 20.5 สูบที่โรงเรียน และรอยละ 19.7 สูบที่บาน สําหรับสถานที่สูบบุหรี่
ระหวางเยาวชนในเขตอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมือง สวนใหญสูบที่บานเพื่อน ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 บริบทการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
บริบทการสูบบุหรี่ในปจจุบนั
สถานที่สูบบุหรี่โดยสวนใหญ
ที่บาน
ที่โรงเรียน
บานเพื่อน
งานสังคม
ที่สาธารณะ
อื่น ๆ

พื้นที่
อําเภอเมือง (n=356) นอกเขตอําเภอเมือง
จํานวน(รอยละ)
(n=61)
จํานวน(รอยละ)
69(19.4)
71(19.9)
123(34.6)
14(3.9)
35(9.8)
44(12.4)

13(21.3)
15(24.6)
19(31.1)
3(4.9)
7(11.5)
4(6.6)

รวม (n=417)
จํานวน
(รอยละ)
82(19.7)
86(20.5)
142(34.1)
17(4.1)
42(10.1)
48(11.5)

การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา แหลงที่มาของบุหรี่ รอยละ 40.1 ซื้อจากราน
ขายของชํา รองลงมารอยละ 24.0 จากรานสะดวกซื้อ และรอยละ 15.7 ขอจากผูอื่น โดยเยาวชนนอก
เขตอําเภอเมืองจะซื้อที่รานขายของชําสูงกวาเยาวชนอําเภอเมือง รอยละ 48.0 และ รอยละ 38.3 และไม
เคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เพราะอายุไมถึงเกณฑรอยละ 31.5 การซื้อบุหรี่จะซื้อทั้งซองรอยละ 57.0
จายเงินซื้อบุหรี่ใน 30 วัน 45 - 200 บาท รอยละ 63.0 คาเฉลี่ยของการซื้อบุหรี่ 175.39 บาท ดัง
ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
การเขาถึงบุหรี่
แหลงที่มาของบุหรี่ในชวง 30 วันที่
ผานมา
ซื้อจากหางสรรพสินคา
ซื้อจากรานสะดวกซื้อ
ซื้อจากรานขายของชํา

พื้นที่
อําเภอเมือง (n=217) นอกเขตอําเภอเมือง
จํานวน(รอยละ)
(n=50)
จํานวน(รอยละ)

7(3.2)
55(25.3)
83(38.3)

2(4.0)
9(18.0)
24(48.0)

รวม (n=267)
จํานวน
(รอยละ)

9(3.4)
64(24.0)
107(40.1)

35

ตารางที่ 4.6 การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง (ตอ)
ความยากงายในการเขาถึงบุหรี่

พื้นที่
อําเภอเมือง (n=217) นอกเขตอําเภอเมือง
จํานวน(รอยละ)
(n=50)
จํานวน(รอยละ)

แหลงที่มาของบุหรี่ในชวง 30 วันที่
ผานมา (ตอ)
ฝากใหผูอื่นซือ้ แทน
14(6.5)
ขอจากผูอื่น
36(16.6)
ผูอื่นใหบุหรี่
22(10.1)
เคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เพราะอายุ
ไมถึงเกณฑ
84(38.2)
ไมเคยซื้อเอง
19(8.6)
เคยทุกครั้ง
44(20.0)
เคยบางครั้ง
73(33.2)
ไมเคย
วิธีการซื้อบุหรี่
91(41.4)
ไมไดซื้อหรือไมไดซื้อทั้งซอง
ซื้อทั้งซอง
129(58.6)
- 35 - 45 บาท
97(75.2)
- 46 - 55 บาท
28(21.7)
- 55 - 65 บาท
4(3.1)
จํานวนเงินที่ซอื้ บุหรี่ในชวง 30 วันที่
ผานมา
ไมไดซื้อบุหรี่
40(18.2)
ไมเคยจายเงินเอง
51(23.2)
จายเงินซื้อเอง
129(58.6)
- 45 – 200 บาท
84(65.1)
- 201 – 400 บาท
37(28.7)
- 401 – 750 บาท
8(6.2)
⎯X = 175.39 SD = 123.883 Min = 45 บาท Max = 750 บาท

รวม (n=267)
จํานวน
(รอยละ)

2(4.0)
6(12.0)
7(14.0)

16(6.0)
42(15.7)
29(10.8)

23(48.9)
4(8.5)
9(19.1)
11(23.4)

107(40.1)
23(8.6)
53(19.9)
84(31.5)

22(46.8)
25(53.2)
16(64.0)
6(24.0)
3(12.0)

113(42.3)
154(57.7)
113(73.4)
34(22.1)
7(4.5)

12(25.5)
10(21.3)
25(53.2)
13(52.0)
8(32.0)
4(16.0)

52(19.5)
61(22.8)
154(57.7)
97(63.0)
45(29.2)
12(7.8)
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การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด ไดแก พอ แม และเพื่อนสนิท พบวา พอสูบบุหรี่รอยละ 45.9 แม
สูบบุหรี่รอยละ 2.7 และเพือ่ นสนิทสูบบุหรี่รอยละ 23.7 ดังตารางที่ 4.7 เมื่อเปรียบเทียบการสูบบุหรี่
ของคนใกลชดิ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา เยาวชนที่สูบบุหรี่มีพอสูบ
บุหรี่รอยละ 50.2 และแมสบู บุหรี่รอยละ 14.2 เพื่อนสนิทสูบบุหรี่รอยละ 60.3 ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.7 การสูบบุหรี่ของคนใกลชิดของเยาวชนจังหวัดระนอง
สูบ
เคยสูบ
การบุหรี่ของคนใกลชิด
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ
พอ
642
45.9
234
16.7
แม
38
2.7
32
2.3
เพื่อนสนิท
332
23.7
87
6.2

ไมสูบ
จํานวน
รอยละ
524
37.4
1,330
95.0
981
70.1

ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบการสูบบุหรี่ของคนใกลชิดกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
การบุหรี่ของคนใกลชิด
พอ
สูบ
เคยสูบแตเลิกแลว
ไมสูบ
แม
สูบ
เคยสูบแตเลิกแลว
ไมสูบ
เพื่อนสนิท
สูบ
เคยสูบแตเลิกแลว
ไมสูบ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
สูบ (n=267)
ไมสูบ (n=150)
รวม (n=417)
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
134(50.2)
38(14.2)
95(35.6)

81(54.0)
29(19.3)
40(26.7)

215(51.5)
67(16.1)
135(32.4)

8(3.0)
7(2.6)
252(94.4)

8(5.3)
3(2.0)
139(92.7)

16(3.8)
10(2.4)
391(93.8)

161(60.3)
23(8.6)
83(31.1)

59(39.3)
26(17.3)
65(43.4)

220(52.7)
49(11.8)
148(35.5)
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สวนที่ 3 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การไดรบั ควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ใน
โรงเรียน
3.1 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง ไดแก การสูบบุหรี่ในอนาคต การเลิกสูบ
บุหรี่ การสูบบุหรี่ทําใหนาสนใจ การสูบบุหรี่มีผลตอสุขภาพ พบวา
การสูบบุหรี่ในอนาคตหากเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่ไมสูบอยางแนนอนรอยละ 71.1
ในครอบครัวมีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่รอยละ 76.0 ใน 12 เดือนขางหนาเยาวชนจะไมสูบ
บุหรี่อยางแนนอนรอยละ 75.7 และ ในอีก 5 ปขางหนา ไมสูบบุหรี่อยางแนนอนรอยละ 74.1
สําหรับการเลิกสูบบุหรี่ เยาวชนคิดวาไมยากหากจะเลิกสูบบุหรี่รอยละ 37.9
เยาวชนสวนใหญคิดวาเด็กผูช ายที่สูบบุหรีม่ ากกวาเด็กผูช ายที่ไมสูบบุหรี่รอยละ 66.4 และ
เด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่มากกวาเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่รอยละ 80.3 การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรี่รูสึกผอน
คลายอารมณนอยกวาผูไมสบู รอยละ 44.8 เด็กผูชายที่สูบบุหรี่นาสนใจนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่
รอยละ 62.4 เด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่นาสนใจนอยกวาเด็กผูห ญิงที่ไมสูบบุหรี่รอยละ 73.5
เยาวชนสวนใหญคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวลดลงรอยละ 63.4
การสูบบุหรี่เปน
อันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนรอยละ 84.2 ถาเพื่อนสูบบุหรี่จะไมเลิกคบรอยละ 49.8 เห็นผูช ายคน
หนึ่งสูบบุหรี่คดิ วาโง รอยละ 51.2 เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่คดิ วาโง รอยละ 59.3 หากเลิกสูบ
บุหรี่ไดภายใน 1-2 ป จะทําใหชีวติ ยืนยาวแนนอนรอยละ 42.1 ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
การสูบบุหรี่เพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนให
สูบบุหรี่
728(68.4)
267(79.5)
ไมสูบอยางแนนอน
133(12.5)
32(9.5)
อาจจะไมสูบ
159(15.0)
28(8.3)
อาจจะสูบ
44(4.1)
9(2.7)
สูบอยางแนนอน

รวม (n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)

995(71.1)
165(11.8)
187(13.3)
53(3.8)
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ตารางที่ 4.9 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง (ตอ)
พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
มีใครในครอบครัวพูดถึงอันตรายของ
815(76.6)
249(74.1)
การสูบบุหรี่
คิดจะสูบบุหรี่ในระยะ12 เดือนขางหนา
788(74.1)
272(81.0)
ไมสูบอยางแนนอน
169(15.9)
37(11.0)
อาจจะไมสูบ
85(8.0)
17(5.0)
อาจจะสูบ
22(2.0)
10(3.0)
สูบอยางแนนอน
คิดจะสูบบุหรี่ในอีก 5 ปขางหนา
773(72.7)
265(78.9)
ไมสูบอยางแนนอน
175(16.4)
37(11.0)
อาจจะไมสูบ
94(8.8)
24(7.1)
อาจจะสูบ
22(2.1)
10(3.0)
สูบอยางแนนอน
คิดวาเปนการอยากในการเลิกบุหรี่ของผู
ที่เริ่มสูบบุหรี่
395(37.1)
ไมอยากอยางแนนอน
135(40.2)
354(33.3)
อาจจะไมอยาก
89(26.5)
อาจจะอยาก
226(21.2)
86(25.6)
อยากอยางแนนอน
89(8.4)
26(7.7)
จำนวนเด็กผูชายที่สูบบุหรี่เมื่อเปรียบ
เทียบกับเด็กผูชายที่ไมสูบ
จํานวนสูบมากกวาทีไ่ มสูบ
715(67.2)
215(64.0)
จํานวนสูบนอยกวาที่ไมสูบ
717(16.6)
62(18.5)
จํานวนไมแตกตางกัน
172(16.2)
59(17.5)

รวม (n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)
1,064(76.0)

1,060(75.7)
206(14.7)
102(7.3)
32(2.3)
1,038(74.1)
212(15.2)
118(8.4)
32(2.3)

530(37.9)
443(31.6)
312(22.3)
115(8.2)

930(66.4)
239(17.1)
231(16.5)
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ตารางที่ 4.9 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง (ตอ)
พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
จำนวนเด็กเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่เมื่อ
เปรียบ เทียบกับเด็กผูหญิงทีไ่ มสูบ
จํานวนสูบมากกวาทีไ่ มสูบ
101(9.5)
24(7.1)
จํานวนสูบนอยกวาที่ไมสูบ
848(79.7)
276(82.2)
จํานวนไมแตกตางกัน
115(10.8)
36(10.7)
ความรูสึกผอนคลายสบายอารมณเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางผูสูบบุหรี่และไมสูบ
236(22.2)
ผูที่สูบบุหรี่จะรูสึกผอนคลายมากกวา
56(16.7)
460(43.2)
ผูที่สูบบุหรี่จะรูสึกผอนคลายนอยกวา
167(49.7)
368(34.6)
ผูที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่รสู ึกผอน
113(33.6)
คลายไมแตกตางกัน
การสูบบุหรี่จะทําใหเด็กผูชายที่สูบบุหรี่
127(11.9)
42(12.5)
เด็กผูชายที่สูบบุหรี่นาสนใจมากกวา
663(62.3)
211(62.8)
เด็กผูชายที่สูบบุหรี่นาสนใจนอยกวา
274(25.8)
83(24.7)
นาสนใจไมแตกตางกัน
การสูบบุหรี่จะทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่
81(7.6)
เด็กผูหญิงที่สบู บุหรี่นาสนใจมากกวา
22(6.5)
782(73.5)
เด็กผูหญิงที่สบู บุหรี่นาสนใจนอยกวา
248(73.8)
201(18.9)
นาสนใจไมแตกตางกัน
66(19.7)
การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัว
47(4.4)
น้ําหนักตัวเพิม่ ขึ้น
9(2.7)
651(61.2)
น้ําหนักตัวลดขึ้น
237(70.5)
366(34.4)
น้ําหนักตัวไมแตกตาง
90(26.8)

รวม (n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)

125(8.9)
1,124(80.3)
151(10.8)

292(20.8)
627(44.8)
481(34.4)

169(12.1)
874(62.4)
357(25.5)
103(7.4)
1,030(73.5)
267(19.1)
56(4.0)
888(63.4)
456(32.6)
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ตารางที่ 4.9 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง (ตอ)
พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ
57(5.4)
ไมอันตรายอยางแนนอน
15(4.5)
36(3.4)
อาจจะไมอนั ตราย
13(3.8)
79(7.4)
อาจจะอันตราย
21(6.3)
892(83.8)
อันตรายอยางแนนอน
287(85.4)
จะเลิกคบเพื่อนที่สูบบุหรี่
557(52.3)
ไมเลิกคบ
141(41.9)
347(32.6)
เลิกคบบางคน
105(31.3)
71(6.7)
เลิกคบเปนสวนใหญ
49(14.6)
89(8.4)
เลิกคบทั้งหมด
41(12.2)
เมื่อเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหรี่
คิด
อยางไรกับผูชายคนนั้น
262(24.6)
ขาดความมั่นใจ
60(17.8)
527(49.6)
โง
190(56.5)
166(15.6)
เปนผูลมเหลว
55(16.4)
19(1.8)
เปนผูที่ประสบความสําเร็จ
12(3.6)
13(1.2)
ฉลาดหลักแหลม
4(1.2)
77(7.2)
เปนผูมีประสบการณมาก
15(4.5)
เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่คิด
อยางไรกับผูหญิงคนนัน้
178(16.7)
ขาดความมั่นใจ
43(12.8)
623(58.6)
โง
216(64.3)
208(19.5)
เปนผูลมเหลว
63(18.8)
12(1.1)
เปนผูที่ประสบความสําเร็จ
4(1.2)
5(0.5)
ฉลาดหลักแหลม
4(1.2)
38(3.6)
6(1.8)
เปนผูมีประสบการณมาก

รวม (n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)
72(5.1)
49(3.5)
100(7.2)
1,179(84.2)
698(49.8)
452(32.3)
120(8.6)
130(9.3)

322(23.0)
717(51.2)
221(15.8)
31(2.2)
17(1.2)
92(6.6)

221(15.8)
839(59.9)
271(19.4)
16(1.1)
9(0.6)
44(3.1)
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ตารางที่ 4.9 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง (ตอ)
พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
คิดวาชีวติ จะยืนยาว หากเลิกสูบบุหรี่ได
ภายใน 1 – 2 ป
101(9.5)
ชีวิตไมยืนยาวอยางแนนอน
30(8.9)
115(10.8)
ชีวิตอาจจะไมยืนยาว
41(12.2)
390(36.7)
ชีวิตอาจจะยืนยาว
134(39.9)
458(43.0)
ชีวิตยืนยาวอยางแนนอน
131(39.0)

รวม (n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)

131(9.4)
156(11.1)
524(37.4)
589(42.1)

3.2 การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
เยาวชนสวนใหญคิดวาการไดรับควันบุหรีจ่ ากผูที่สูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ อยางแนนอน
รอยละ 75.5 ใน 7 วันที่ผานมา มีคนสูบบุหรี่ในบานทุกวันรอยละ 29.1 ในชวง 7 วันที่ผานมา มีคน
สูบบุหรี่อยูใกลในสถานที่อื่นนอกจากบานทุกวันรอยละ 27.0 โดยเยาวชนอําเภอเมืองมีผูสูบบุหรี่อยูใกล
ทุกวันมากที่สดุ รอยละ 29.7 เยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองมีคนสูบบุหรี่อยูใกล 1 – 2 วันมากที่สุด
รอยละ 30.6 ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
พื้นที่
การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบหรี่
การไดรับควันบุหรี่จากผูที่สูบบุหรี่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
ไมอันตรายอยางแนนอน
อาจจะไมอนั ตราย
อาจจะอันตราย
อันตรายอยางแนนอน

อําเภอเมือง
(n=1,064)
จํานวน(รอยละ)

นอกเขตอําเภอ
เมือง(n=336)
จํานวน(รอยละ)

รวม
(n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)

38(3.6)
48(4.5)
176(16.5)
802(75.4)

16(4.8)
14(4.1)
50(14.9)
256(76.2)

54(3.9)
62(4.4)
226(16.2)
1,058(75.5)
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ตารางที่ 4.10 การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง (ตอ)
การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบหรี่
ในชวง 7วันที่ผานมา มีคนสูบบุหรี่อยูในบาน
ไมมี
1 - 2 วัน
3 - 4 วัน
5 - 6 วัน
มีทุกวัน
ในชวง 7 วันที่ผานมามีคนสูบบุหรี่อยูใ กล
ในสถานที่อื่นนอกจากบาน
ไมมี
1 - 2 วัน
3 - 4 วัน
5 - 6 วัน
มีทุกวัน

พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอ
(n=1,064)
เมือง(n=336)
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

รวม
(n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)

487(45.8)
141(13.2)
66(6.2)
46(4.3)
324(30.5)

180(53.5)
51(15.2)
15(4.5)
7(2.1)
83(24.7)

667(47.6)
192(13.7)
81(5.8)
53(3.8)
407(29.1)

266(25.0)
296(27.8)
124(11.7)
62(5.8)
316(29.7)

125(37.2)
103(30.6)
34(10.1)
12(3.6)
62(18.5)

391(27.9)
399(28.5)
158(11.3)
74(5.3)
378(27.0)

การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ เยาวชนรับรูวา มีกฎหมายหามสูบบุหรี่ใน
สถานที่สาธารณะ เชน รานอาหารไมติดเครื่องปรับอากาศ รถประจําทาง/รถสาธารณะ สถานีขนสง
สถานบันเทิง (ผับ บาร) ดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่
พื้นที่
สถานที่ที่กฎหมายกําหนดใหเปน
เขตปลอดบุหรี่
รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แต
จัดเขตสูบบุหรี่ได
รถประจําทาง/รถสาธารณะ
สถานีขนสง
สถานบันเทิง (ผับ บาร)

อําเภอเมือง
(n=1,064)
จํานวน(รอยละ)
735(69.1)

นอกเขตอําเภอ
เมือง(n=336)
จํานวน(รอยละ)
216(64.3)

908(85.3)
793(74.5)
678(63.7)

290(86.3)
256(76.2)
215(64.0)

รวม (n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)
951(67.9)
1,198(85.6)
1,049(74.9)
893(63.8)

43

ตารางที่ 4.11 การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ (ตอ)
พื้นที่
สถานที่ที่กฎหมายกําหนดใหเปน
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอ
เขตปลอดบุหรี่
(n=1,064)
เมือง(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%
934(87.8)
294(87.5)
สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%
891(83.7)
273(81.3)
สวนสาธารณะ
861(80.9)
264(78.6)
ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ)
856(80.5)
276(82.1)
โรงยิมเนเซียม/สนามกีฬา
669(62.9)
224(66.7)

รวม (n=1,400)
จํานวน
(รอยละ)
1,228(87.7)
1,164(83.1)
1,125(80.4)
1,132(80.9)
893(63.8)

3.3 ทัศนคติตอ การเลิกสูบบุหรี่
เยาวชนที่สูบบุหรี่ปจจุบันคิดจะเลิกสูบบุหรีต่ อนนี้รอยละ 66.2 โดยในชวง 1 ปที่ผานมา
พยายามเลิกสูบบุหรี่รอยละ 60.0 พยายามเลิก 1 ครั้งรอยละ 56.0 คิดวาสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดถา
ตองการเลิกรอยละ 90.8 ไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่จากบุคคลใน
ครอบครัวรอยละ 27.6 รองลงมารอยละ 21.2 ไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่
จากเพื่อน โดยเยาวชนอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมืองไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการ
เลิกสูบบุหรี่จากบุคคลในครอบครัวเหมือนกัน ดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนผูสูบบุหรี่ปจจุบนั
พื้นที่
อําเภอเมือง (n=356) นอกเขตอําเภอ
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
จํานวน(รอยละ)
เมือง (n=61)
จํานวน(รอยละ)
คิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ ตอนนี้
253(66.0)
41(67.2)
เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ในรอบปที่ผานมา
213(59.8)
37(60.7)
จํานวนครั้งในความพยายามเลิกสูบบุหรี่
(n=250)
116(54.5)
24(64.9)
1 ครั้ง
62(29.1)
8(21.6)
2 ครั้ง
35(16.4)
5(13.5)
3 ครั้ง

รวม (n=417)
จํานวน
(รอยละ)
276(66.2)
250(60.0)

140(56.0)
70(28.0)
40(16.0)
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ตารางที่ 4.12 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนผูสูบบุหรี่ปจจุบนั (ตอ)
พื้นที่
อําเภอเมือง (n=356) นอกเขตอําเภอ
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
จํานวน(รอยละ)
เมือง (n=61)
จํานวน(รอยละ)
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา
ในการเลิกสูบบุหรี่(n=250)
จากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ
46(21.6)
9(24.3)
จากเพื่อน
47(22.1)
6(16.2)
จากบุคคลในครอบครัว
57(26.8)
12(32.4)
จากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ
3(8.1)
19(8.9)
และจากเพือ่ นหรือบุคคลในครอบครัว
ไมเคยไดรับความชวยเหลือ
44(20.7)
7(18.9)

รวม (n=417)
จํานวน
(รอยละ)

55(22.0)
53(21.2)
69(27.6)
22(8.8)
51(20.4)

สําหรับผูที่เคยสูบบุหรี่จํานวน 417 คนและปจจุบันเลิกสูบบุหรี่ 85 คน คิดเปนรอยละ 20.4
ระยะเวลาที่ใชในการเลิกสูบบุหรี่ 1 – 3 เดือน รอยละ 58.8 วัตถุประสงคของการเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพ
รอยละ 69.4 สําหรับผูที่เลิกสูบบุหรี่เปนเยาวชนอําเภอเมืองทั้งหมด ดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ผูที่เคยสูบบุหรี่และปจจุบนั เลิกสูบ
ผูที่เคยสูบบุหรี่และปจจุบันเลิกสูบ
เยาวชนที่สูบบุหรี่ (n = 417)
ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่
1-3 เดือน
4-11 เดือน
1 ป
2 ป
3 ปหรือนานกวานัน้

จํานวน

รอยละ

85

20.4

50
9
7
7
12

58.8
10.6
8.2
8.2
14.2
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ตารางที่ 4.13 ผูที่เคยสูบบุหรี่และปจจุบนั เลิกสูบ (ตอ)
ผูที่เคยสูบบุหรี่และปจจุบันเลิกสูบ
วัตถุประสงคหลักที่ทําใหตัดสินใจ
เลิกสูบหรี่
สุขภาพ
ประหยัดเงิน
ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่
เพื่อนไมชอบใหสูบบุหรี่
บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่

จํานวน

รอยละ

59
10
9
5
1
1

69.4
11.8
10.6
5.9
1.2
1.2

3.4 ความรูจากขอความในสือ่ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา เยาวชนสวนใหญเคยพบเห็นขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน ทางโทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา เมือ่ ไปงาน
แขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมชน หรืองานสังคม เห็นขอความใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่
พบเห็นบางครัง้ เมื่อชมโทรทัศน วีดิโอ หรือภาพยนตร พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่บางครั้ง ไมพบเห็น
ยี่หอบุหรีใ่ นรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่น ๆ ทางโทรทัศนและการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา
เลย ไมพบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือนิตยสารเลย เมื่อไปงาน
แขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมชน ไมเคยพบเห็นโฆษณา ดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ใน
รอบ 30 วันที่ผานมา
เคยพบเห็นขอความรณรงคหามสูบ
บุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน
โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา
พบมาก
พบนอย
ไมพบเลย

พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง รวม (n=1,400)
จํานวน(รอยละ)
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)

705(66.2)
318(29.9)
41(3.9)

236(70.2)
86(25.6)
14(4.2)

941(67.2)
404(28.9)
55(3.9)
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ตารางที่ 4.14 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ (ตอ)
พื้นที่
การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ใน
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง รวม (n=1,400)
จํานวน(รอยละ)
รอบ 30 วันที่ผานมา
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
เมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งาน
ชุมชน หรืองานสังคม
166(15.6)
62(18.5)
228(16.3)
ไมเคยไปงาน
250(23.5)
69(20.5)
319(22.8)
พบเห็นบอยมาก
536(50.4)
170(50.6)
706(50.4)
พบเห็นบางครัง้
112(10.5)
35(10.4)
147(10.5)
ไมเคยพบเห็นเลย
เมื่อชมโทรทัศน วีดิโอ หรือภาพยนตร
พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่
146(13.7)
69(20.5)
215(15.3)
ไมเคยชม
188(17.7)
50(14.9)
238(17.0)
พบเห็นบอยมาก
543(51.0)
144(42.9)
687(49.1)
พบเห็นบางครัง้
187(17.6)
73(21.7)
260(18.6)
ไมเคยพบเห็นเลย
พบเห็นชื่อยี่หอ บุหรี่ในรายการแขงขัน
กีฬา หรือรายการอื่น ๆ ทางโทรทัศน
136(12.8)
57(17.0)
193(13.8)
ไมเคยชม
104(9.8)
35(10.4)
139(9.9)
พบเห็นบอยมาก
293(27.5)
80(23.8)
373(26.6)
พบเห็นบางครัง้
531(49.9)
164(48.8)
695(49.7)
ไมเคยพบเห็นเลย
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปาย
โฆษณา
148(13.9)
72(21.4)
220(15.7)
ไมเคยเห็นปาย
94(8.8)
44(13.1)
138(9.9)
พบเห็นบอยมาก
398(37.4)
118(35.1)
516(36.8)
พบเห็นบางครัง้
424(39.9)
102(30.4)
526(37.6)
เคยพบเห็นเลย
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ตารางที่ 4.14 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ (ตอ)
พื้นที่
การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ใน
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง รวม (n=1,400)
รอบ 30 วันที่ผานมา
จํานวน(รอยละ)
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริม
การขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร
190(17.8)
76(22.7)
266(19.0)
ไมเคยอาน
120(11.3)
37(11.0)
157(11.2)
พบเห็นบอยมาก
233(21.9)
73(21.7)
306(21.9)
พบเห็นบางครัง้
521(49.0)
150(44.6)
671(47.9)
ไมเคยพบเห็นเลย
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่เมื่อไปงาน
แขงขันกีฬา งานเทศกาลตางๆ
คอนเสิรต หรืองานชุมนุม
198(18.6)
83(24.7)
281(20.1)
ไมเคยไปงาน
140(13.2)
26(7.7)
166(11.8)
พบเห็นบอยมาก
291(27.3)
91(27.1)
382(27.3)
พบเห็นบางครัง้
435(40.9)
136(40.5)
571(40.8)
ไมเคยพบเห็นเลย
เยาวชนไมมีสงิ่ ของเครื่องใช เสื้อผาที่มียหี่ อบุหรี่ติดอยูร อยละ 100 และเคยไดรบั แจกบุหรี่ฟรี
หรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่ รอยละ 7.7 ดังตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 การมีเครื่องใชที่มียี่หอบุหรี่
การมีเครื่องใชที่มียี่หอบุหรี่
ไมมีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา ที่มี
ยี่หอบุหรี่ติดอยู
เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี หรือตัวอยาง
บุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่
เคย
ไมเคย

พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
1,064(100.0)
336(100.0)

90(8.5)
974(91.5)

18(5.4)
318(94.6)

รวม (n=1,400)
จํานวน(รอยละ)
1400(100.0)

108(7.7)
1,292(92.3)

เมื่อพิจารณาภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ พบวา ภาพคําเตือนที่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่มากที่สุด คือ
ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย รอยละ 24.8 รองลงมาสูบแลวเปนมะเร็งชองปาก รอยละ 24.7 ซึ่งเยาวชน
อําเภอเมือง คิดวาภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่มากที่สุด คือ สูบแลวเปนมะเร็งชอง
ปากรอยละ 25.3 สําหรับเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่
มากที่สุด คือ ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย รอยละ 29.7 ตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 การรับรูภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ไมอยากสูบ

ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่
สูบแลวถุงลมพองตาย
ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดสมองแตก
ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย
สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหรี่
สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง
ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด
ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด
ควันบุหรี่ทําใหหวั ใจวายตาย

พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอเมือง รวม (n=1,400)
จํานวน(รอยละ)
(n=1,064)
(n=336)
จํานวน(รอยละ)
จํานวน(รอยละ)
76(5.4)
7(2.1)
69(6.5)
59(4.2)
15(4.5)
44(4.1)
347(24.8)
100(29.7)
247(23.2)
45(3.2)
14(4.2)
31(2.9)
346(24.7)
77(22.9)
269(25.3)
205(14.5)
49(14.6)
156(14.7)
158(11.3)
40(11.9)
118(11.1)
95(6.8)
15(4.4)
80(7.5)
69(4.9)
19(5.7)
50(4.7)
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3.5 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
ในระหวางปการศึกษาที่แลว เยาวชนไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบ
บุหรี่รอยละ 71.8 และมีการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับทําไมคนอายุรุนเดียวกันจึงสูบบุหรีร่ อยละ
29.7 และไดรบั การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เชน ทําใหฟนเหลือง
รอยละ 56.2 มีการอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ ในบทเรียนครั้งลาสุด มากกวา 1 ปที่ผาน
มารอยละ 19.6 ดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอน
ในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
ไดรับ
ไมไดรับ
ในระหวางปการศึกษาที่แลว มีการอภิปราย
ในหองเรียนเกี่ยวกับทําไมคนอายุรุนเดียว กัน
จึงสูบบุหรี่
มี
ไมมี
ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอน
ในหองเรียนเกี่ยวกับผล กระทบ จากการสูบ
บุหรี่ เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง ฯลฯ
ไดรับ
ไมไดรับ

พื้นที่
นอกเขตอําเภอ
อําเภอเมือง
เมือง (n=336)
(n=1,064)
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

รวม (n=1,400)
จํานวน(รอยละ)

738(69.4)
326(30.6)

268(79.8)
68(20.2)

1,006(71.8)
394(28.2)

292(27.4)
772(72.6)

123(36.6)
213(63.4)

415(29.7)
985(70.3)

589(55.4)
475(44.6)

198(58.9)
138(41.1)

787(56.2)
613(43.8)
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ตารางที่ 4.17 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน (ตอ)
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และ
สุขภาพเปนสวนหนึ่ง ในบทเรียนครั้งลาสุด
ไมเคยมีการอภิปราย
ภาคการเรียนนี้
ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว
ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว
มากกวา 1 ปที่ผานมา

พื้นที่
อําเภอเมือง
นอกเขตอําเภอ
(n=1,064)
เมือง (n=336)
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

455(42.8)
144(13.5)
154(14.5)
103(9.7)
208(19.5)

118(35.1)
59(17.6)
52(15.5)
40(11.9)
67(19.9)

รวม (n=1,400)
จํานวน(รอยละ)

573(40.9)
203(14.5)
206(14.7)
143(10.2)
275(19.6)

สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง
4.1 คุณลักษณะสวนบุคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
เมื่อวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะสวนบุคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด
เชน พอ แม เพื่อนสนิทกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา เพศและ เพื่อน
สนิทสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.001) ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) สวนอายุ การสูบบุหรี่ของพอและ การสูบบุหรี่ของแม ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง ดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
จํานวนตัวอยาง สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา
คุณลักษณะสวนบุคคล
p-value
จํานวน
รอยละ
อายุ
12-16 ป
775
137
17.7
0.070
17-22 ป
625
130
20.8
เพศ
ชาย
715
226
31.6
<0.001
หญิง
685
41
6.0
ตารางที่ 4.18 คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง(ตอ)
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คุณลักษณะสวนบุคคล

จํานวนตัวอยาง

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
บุคคลใกลชิด
พอ
สูบ
ไมสูบ
แม
สูบ
ไมสูบ
เพื่อนสนิท
สูบ
ไมสูบ
p-value โดยการทดสอบ Chi-square test

สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา
จํานวน
รอยละ

p-value

499
601
300

70
77
120

14.0
15.4
40.0

<0.01

642
758

136
131

67.9
17.3

0.265

38
1362

8
259

21.1
19.01

0.176

332
1068

161
106

48.5
9.9

<0.001

4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่กับการไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมา
การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมากับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา
เยาวชนที่สูบบุหรี่ไมเคยพบเห็นขอความรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ
ปายโฆษณา รอยละ 38.2 ไมเคยพบเห็นขอความใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่เมื่อไปงาน
แขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมชน หรืองานสังคมเลย รอยละ 29.3 เมื่อชมโทรทัศน วีดิโอหรือ
ภาพยนตรพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่บอยมาก รอยละ 26.5 พบเห็นชื่อยี่หอบุหรีใ่ นรายการแขงขันกีฬา
หรือรายอื่น ๆ ทางโทรทัศนบอยมากรอยละ 30.9 ไมเคยพบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา
เลยรอยละ 21.1 พบเห็นการโฆษณาบุหรีห่ รือสงเสริมการขายบุหรี่ในหนังสือพิมพหรือนิตยสารบอย
มากรอยละ 36.9 เมื่อไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุมบอยมาก
รอยละ 36.1
เมื่อเปรียบเทียบการไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมากับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ พบวา เมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมชนหรืองานสังคม พบเห็นชือ่ ยี่หอบุหรีใ่ น
รายการแขงขันกีฬาหรือรายอื่น ๆ ทางโทรทัศน พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายบุหรี่ใน
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หนังสือพิมพหรือนิตยสาร เมื่อไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
พบเห็นขอความรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) และเมื่อชมโทรทัศน วีดิโอหรือภาพยนตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเยาวชนจังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมาจําแนกตามพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่
สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา
จํานวน
การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
p-value
ตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
เคยพบเห็นขอความรณรงคหามสูบ
บุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน
โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา
941
174
18.5
พบมาก
<0.01
404
72
17.8
พบนอย
55
21
38.2
ไมพบเลย
เมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต
งานชุมชน หรืองานสังคม
228
39
17.1
ไมเคยไปงาน
319
73
22.9
<0.001
พบเห็นบอยมาก
706
112
15.9
พบเห็นบางครัง้
147
43
29.3
ไมเคยพบเห็นเลย
เมื่อชมโทรทัศน วีดิโอ หรือ
ภาพยนตร พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่
19.1
215
41
ไมเคยชม
26.5
<0.05
238
63
พบเห็นบอยมาก
17.8
687
122
พบเห็นบางครัง้
15.8
260
41
ไมเคยพบเห็นเลย
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ตารางที่ 4.19 การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมาจําแนกตามพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่(ตอ)
การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

จํานวนตัวอยาง

พบเห็นชื่อยี่หอ บุหรี่ในรายการ
แขงขันกีฬา หรือรายการอื่น ๆ
ทางโทรทัศน
ไมเคยชม
พบเห็นบอยมาก
พบเห็นบางครัง้
ไมเคยพบเห็นเลย
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผน
ปายโฆษณา
ไมเคยเห็นปาย
พบเห็นบอยมาก
พบเห็นบางครัง้
ไมเคยพบเห็นเลย
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือ
สงเสริมการขายบุหรี่ ใน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร
ไมเคยอาน
พบเห็นบอยมาก
พบเห็นบางครัง้
ไมเคยพบเห็นเลย
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่เมื่อไป
งานแขง ขันกีฬา งานเทศกาล
ตางๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนุม
ไมเคยไปงาน
พบเห็นบอยมาก
พบเห็นบางครัง้
p-value โดยการทดสอบ Chi-square test

สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา
จํานวน
รอยละ

193
139
373
695

50
43
63
111

25.9
30.9
16.9
16.0

220
138
516
526

40
37
79
111

18.2
26.8
15.3
21.1

266
157
306
671

35
58
61
113

13.2
36.9
19.9
16.8

281
166
382
571

41
60
68
98

14.6
36.1
17.8
17.2

p-value

<0.001

<0.01

<0.001

<0.001
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4.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่กับภาพคําเตือนบนซองบุหรี่
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางภาพ
คําเตือนบนซองบุหรี่เชน สูบแลวถุงลมพองตาย ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดสมองแตก ควันบุหรีน่ ําชีวิตสู
ความตายสูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหรี่ สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง ควัน
บุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด ควันบุหรี่ทําใหหวั ใจวายตาย กับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่
สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา
จํานวนตัวอยาง
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่
จํานวน
รอยละ
สูบแลวถุงลมพองตาย
76
22
28.9
ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดสมอง
59
7
11.9
แตก
347
70
20.2
ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย
45
15
33.3
สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหรี่
346
56
16.2
สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
205
38
18.5
สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง
158
31
19.6
ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด
95
18
18.9
ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด
69
10
14.5
ควันบุหรี่ทําใหหวั ใจวายตาย
p-value โดยการทดสอบ Chi-square test

p-value

<0.05

4.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่กับการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา เยาวชนที่สบู บุหรี่ ใน
ระหวางปการศึกษาที่แลวไมไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่รอยละ 25.6
และ ในระหวางปการศึกษาที่แลว มีการอภิปรายในหองเรียนเกีย่ วกับทําไมคนอายุรุนเดียวกันจึงสูบบุหรี่
รอยละ 21.4 ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ไมไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่ วกับผล กระทบ จากการ
สูบบุหรี่ เชน ทําใหฟน มีสีเหลืองรอยละ 27.2
เมื่อเปรียบเทียบการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา ในระหวางป
การศึกษาทีแ่ ลวไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ในระหวางปการศึกษาที่แลว
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ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผล กระทบ จากการสูบบุหรี่ เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.01)
และในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว มีการอภิปรายในหองเรียนเกีย่ วกับทําไมคนอายุรนุ เดียวกันจึงสูบบุหรี่
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง ดังตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนจําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่
จํานวนตัวอยาง
สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
จํานวน
รอยละ
ในระหวางปการศึกษาที่แลว
ไดรับการสอนในหองเรียน
เกี่ยวกับอันตราย จากการสูบบุหรี่
1,006
166
16.5
ไดรับ
394
101
25.6
ไมไดรับ
ในระหวางปการศึกษาที่แลว มี
การอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับ
ทําไมคนอายุรุนเดียวกันจึงสูบ
บุหรี่
มี
415
89
21.4
ไมมี
985
178
18.1
ในระหวางปการศึกษาที่แลว
ไดรับการสอนในหองเรียน
เกี่ยวกับผล กระทบ จากการสูบ
บุหรี่ เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง
787
128
16.3
ฯลฯ
613
139
27.2
ไดรับ
ไมไดรับ
p-value โดยการทดสอบ Chi-square test

p-value

<0.001

0.142

<0.01
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
ระนอง กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 1,400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถามหลักที่สรางโดยศูนยวจิ ยั และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซึ่งพัฒนามา
จากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก
(Global Youth Tobacco Survey – GYTS) และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคิดเห็นของวัยรุน
ตอภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยศูนยวจิ ัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การ
จัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2550
สรุปผลการวิจยั
1. คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจังหวัดระนอง
เยาวชนที่รวมใหขอมูลในการสํารวจครั้งนี้อายุตั้งแต 12-22 ป สวนใหญรอยละ 51.1 มีอายุ
12–16 ป โดยมีอายุเฉลี่ยของเยาวชน คือ 15.99 ป เพศชายรอยละ 55.4 เพศหญิงรอยละ 44.6
เยาวชนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลายรอยละ 42.9 มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 35.7 และอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 21.4 โดยบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานปจจุบันทีส่ ูบบุหรี่รอยละ 54.8
เยาวชนอําเภอเมืองมีบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานสูบบุหรี่รอยละ 56.2 และเยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองมี
บุคคลที่พักอาศัยอยูในบานสูบบุหรี่รอยละ 50.3 โดยผูส ูบบุหรี่สวนใหญเปนพอรอยละ 83.7
2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
2.1 อัตราการการสูบบุหรี่ของเยาวชน เยาวชนที่เคยลองสูบบุหรี่หรือแมแตการเคยสูบบุหรี่เพียง
1-2 ครั้ง จํานวน 417 คน คิดเปนรอยละ 29.8 ซึ่งอัตราการสูบเยาวชนในอําเภอเมืองสูงกวานอกเขต
อําเภอเมือง และอัตราการสูบบุหรี่ใน 30 วัน พบอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 19.1 เยาวชนชายสูบบุหรี่
อยางนอย 1 ครั้ง รอยละ 45.6 และเยาวชนหญิงสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้ง รอยละ 13.4 การสูบบุหรี่
ใน 30 วันที่ผานมา เยาวชนชายสูบบุหรี่ รอยละ 30.8 และเยาวชนหญิงสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้ง
รอยละ 6.9
2.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
- อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ สวนใหญอายุ 13 -20 ป รอยละ 80.3 รองลงมาอายุ 9 -12 ป
รอยละ 15.6 อายุเฉลี่ยของอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ 13.83 ป เริ่มสูบอายุนอยที่สุด 5 ป มากที่สุด 20 ป
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- การสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา เยาวชนสวนใหญสูบบุหรี่ 1-5 วันรอยละ 49.4
รองลงมารอยละ 37.5 เยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองสูบบุหรี่ในชวง 1-5 วันสูงกวาเยาวชนอําเภอเมือง
- จํานวนบุหรี่ที่สูบในชวง 30 วัน เยาวชนสวนใหญสูบบุหรี่วันละ 1 - 5 มวน รอยละ 78.9
รองลงมา 6 – 10 มวนตอวันรอยละ 153.8
- ชนิดของบุหรี่ที่สูบ เยาวชนสวนใหญระบุยหี่ อรอยละ 51.7 โดยสูบบุหรี่กรองทิพยและ LM
- การใชยาสูบประเภทอื่น ๆ นอกจากบุหรี่ พบวาเยาวชนสูบบุหรีม่ วนเองมากทีส่ ุดทั้งอําเภอ
เมืองและนอกเขตอําเภอเมือง
- บริบทของการสูบบุหรี่ พบวา เยาวชนสวนใหญสูบบุหรี่ที่บานเพื่อนรอยละ 34.1 รองลงมา
สูบบุหรี่ที่โรงเรียนรอยละ 20.5 และรอยละ 19.7 สูบที่บานเพื่อน
- ความยากงายในการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา ซื้อจากรานขายของชํารอย
ละ 24.0 โดยเยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองจะซื้อที่รานขายของชําสูงกวาเยาวชนอําเภอเมืองรอยละ 48.0
และรอยละ 38.3 และไมเคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เพราะอายุไมถึงเกณฑรอยละ 31.5 การซื้อบุหรี่จะ
ซื้อทั้งซองรอยละ 57.0 จายเงินซื้อบุหรี่เองรอยละ 57.7 จํานวนเงินที่ซอื้ บุหรี่เฉลี่ยตอเดือน 175.39 บาท
- การสูบบุหรี่ของคนใกลชดิ ไดแก พอ แม และเพื่อนสนิท พบวา พอสูบบุหรี่รอยละ 45.9
แมสูบบุหรี่รอยละ 2.7 และเพื่อสนิทสูบบุหรี่รอยละ 23.7 สวนเยาวชนที่สูบบุหรี่มีพอสูบบุหรี่
รอยละ 50.2 แมสูบบุหรี่รอยละ 14.2 และเพื่อนสนิทสูบบุหรี่รอยละ 60.3
3. ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง ทัศนคติตอ
การเลิกสูบบุหรี่ ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
3.1 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ เยาวชนจังหวัดระนอง ไดแก การสูบบุหรี่ในอนาคต การเลิกสูบ
บุหรี่การสูบบุหรี่ทําใหนาสนใจ การสูบบุหรี่มีผลตอสุขภาพ พบวา
- การสูบบุหรี่ในอนาคต หากเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่เยาวชนสวนใหญจะไมสูบ
อยางแนนอนรอยละ 71.1 สวนใหญในครอบครัวมีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่รอยละ 76.0
ใน 12 เดือนขางหนาเยาวชนสวนใหญไมสูบบุหรี่อยางแนนอนรอยละ 75.7 และในอีก 5 ปขางหนาไม
สูบบุหรี่อยางแนนอนรอยละ 74.1
- เยาวชนคิดวาการเลิกสูบบุหรี่ ไมยากหากจะเลิกสูบบุหรี่รอยละ 37.9
- เยาวชนสวนใหญคิดวา เด็กผูชายที่สูบบุหรี่มากกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่รอยละ 66.4 และ
เด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่มากกวาเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่รอยละ 80.3 การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรี่รูสึกผอน
คลายอารมณนอยกวาผูไมสบู รอยละ 44.8 เด็กผูชายที่สูบบุหรี่นาสนใจนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่
รอยละ 62.4 เด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่นาสนใจนอยกวาเด็กผูห ญิงที่ไมสูบบุหรี่รอยละ 73.5
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- เยาวชนสวนใหญคิดวา การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวลดลงรอยละ 63.4 การสูบบุหรี่เปน
อันตรายตอสุขภาพรอยละ 84.2ถาเพื่อนสูบบุหรี่จะไมเลิกคบรอยละ 49.8 เห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหรี่คิด
วาโง รอยละ 51.2 เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่คิดวาโง รอยละ 59.3 หากเลิกสูบบุหรี่ไดภายใน 1-2
ป จะทําใหชีวติ ยืนยาวแนนอนรอยละ 42.1
3.2 การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียงเปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนรอยละ 75.5
ใน 7 วันที่ผานมา มีผูสูบบุหรี่ในบานทุกวันรอยละ 29.1 ในชวง 7 วันที่ผานมา มีคนสูบบุหรีอ่ ยูใกล
ในสถานที่อื่นนอกจากบานทุกวันรอยละ 27.0 การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ เยาวชน
รับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะ เชน รานอาหารที่ๆไมติดเครื่องปรับอากาศ รถ
ประจําทาง/รถสาธารณะ สถานีขนสง สถานบันเทิง (ผับ,บาร) ตลาดสด/ตลาดนัด โรงเรียน สนาม
เด็กเลน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน (วัด โบสถ มัสยิด) โรงยิมเนเซียม
3.3 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ เยาวชนคิดจะเลิกสูบบุหรี่ตอนนี้รอยละ 66.2 ในชวง 1 ปที่
ผานมา เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ รอยละ 60.0 เคยพยายามเลิก 1 ครั้งรอยละ 56.0 คิดวาสามารถเลิก
บุหรี่ไดถาตองการรอยละ 90.8
c]tเคยไดรับคําแนะนําในการเลิกบุหรี่จากครอบครัวรอยละ 27.6
รองลงมารอยละ 21.2 ไดรับความชวยเหลือหรือใหคาํ แนะนําในการเลิกสูบบุหรี่จากเพื่อน สําหรับผูที่
เคยสูบบุหรี่และปจจุบนั เลิกแลวรอยละ 20.4 ระยะเวลาทีใ่ ชในการเลิกสูบบุหรี่ 1 – 3 เดือนรอยละ 58.8
วัตถุประสงคของการเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพรอยละ 69.4 สําหรับผูที่เลิกสูบบุหรี่เปนเยาวชนอําเภอเมือง
ทั้งหมด
3.4 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในชวง 30 วันทีผ่ านมา เคยพบเห็นขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน ทางโทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา พบเห็นบอย
มากรอยละ 67.2 เมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมชน หรืองานสังคม เห็นขอความใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่ พบเห็นบางครั้งรอยละ 50.4 เมื่อชมโทรทัศน วีดิโอ หรือภาพยนตร
พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่บางครั้งรอยละ 51.0 ไมพบเห็นยี่หอบุหรีใ่ นรายการแขงขันกีฬาหรือรายการ
อื่น ๆ ทางโทรทัศนเลยรอยละ 49.0 ไมพบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณาเลยรอยละ 39.9
ไมพบเห็นการโฆษณาบุหรีห่ รือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือนิตยสารเลยรอยละ 49.0 เมื่อ
ไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมชน ไมเคยพบเห็นโฆษณารอยละ 40.9
เยาวชนไมมีสงิ่ ของเครื่องใช เสื้อผาที่มียี่หอ บุหรี่ติดอยูรอ ยละ 100.0 และไมเคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี
รอยละ 91.5
เมื่อพิจารณาภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ ที่ทําใหเยาวชนไมอยากสูบบุหรีม่ ากที่สุด คือ ควันบุหรี่
นําชีวิตสูความตายรอยละ 24.8 รองลงมาสูบแลวเปนมะเร็งชองปากรอยละ 24.7 เยาวชนในอําเภอเมือง
คิดวาภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหไมอยากสูบบุหรีม่ ากที่สุด คือ สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
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รอยละ 25.3 สําหรับเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง คิดวาภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่
มากที่สุด คือ ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย รอยละ 29.7
3.5 การสอนเกี่ยวกับบุหรีใ่ นโรงเรียน ในระหวางปการศึกษาที่แลว
ไดรับการสอนใน
หองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรีร่ อยละ 71.8 และมีการอภิปรายในหองเรียนเกีย่ วกับทําไม
คนอายุรุนเดียวกันจึงสูบบุหรี่รอยละ 29.7 แตไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่ วกับผลกระทบจากการสูบ
บุหรี่ เชน ทําใหฟน เหลือง รอยละ 56.2
เคยมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพครั้ง
สุดทายมากกวา 1 ปที่ผานมารอยละ 16.9
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา เพศ
และ การสูบบุหรี่ของเพือ่ นสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ(p<0.001) ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(p<0.01)
สวนอายุ การสูบบุหรี่ของพอ การสูบบุหรี่ของแมไมมีความสัมพันธกับมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนองกับการไดรบั สื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ใน
รอบ 30 วันที่ผานมา พบวา การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันทีผ่ านมากับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ เมื่อไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุมและงานสังคม พบ
เห็นชื่อยีห่ อบุหรี่ในรายการแขงขันกีฬาหรือรายอื่น ๆ ทางโทรทัศน พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือ
สงเสริมการขายบุหรี่ในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.001) พบเห็นขอความรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน
โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.01) และเมื่อชมโทรทัศน วีดโิ อหรือ
ภาพยนตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)
4.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนองกับภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ พบวา ภาพ
คําเตือนบนซองบุหรี่เชน สูบแลวถุงลมพองตาย ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดสมองแตก ควันบุหรีน่ ําชีวิตสู
ความตายสูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหรี่ สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง ควัน
บุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด ควันบุหรี่ทําใหหวั ใจวายตาย กับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
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4.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนองกับการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
พบวา
ในระหวางปการศึกษาที่แลวไดรบั การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผล กระทบ จากการสูบบุหรี่ เชน ทํา
ใหฟนมีสีเหลือง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(p<0.01) และในระหวางปการศึกษาที่แลวมีการอภิปรายในหองเรียนเกีย่ วกับทําไมคนอายุรุน
เดียวกันจึงสูบบุหรี่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง
อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นสําคัญที่คนพบและนํามาอภิปราย มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา เยาวชนจังหวัดระนองมี
อัตราการลองสูบบุหรี่หรือแมแตการลองสูบบุหรี่เพียง 1 ครั้ง รอยละ 29.8 เปนเพศชายรอยละ 45.6
เพศหญิงรอยละ 13.3 และเยาวชนที่สูบบุหรี่เปนประจํา/ทุกวันรอยละ 19.1 เพศชายรอยละ 30.8 เพศ
หญิงรอยละ 6.9 ที่เปนเชนนี้เพราะเพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่และคุนเคยกับการสูบบุหรี่มากกวาเพศ
หญิงและอาจเปนผลเนื่องจากการอบรมเกีย่ วกับบทบาทเพศหญิงที่ไมควรสูบบุหรี่ ทําใหเพศหญิงสูบ
บุหรี่นอยกวาเพศชายและไมเห็นดวยกับผูห ญิงสูบบุหรี่ในการเขาสังคม อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 13-20
ป รอยละ 83.9 และ อายุ 9-12 ป รอยละ 13.1 อายุเฉลีย่ 13.83 ปซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของชูชัย
ศุภวงศและสุภกร บัวสาย(2540) พบวา เยาวชนไทยเริม่ สูบบุหรี่เมื่ออายุ 13-14 ป และ สุภาพร ทองศรี
(2543) พบวา นักเรียนชายสวนมากเริ่มสูบบุหรี่ระหวางอายุ 13-15 ป อายุเฉลี่ย 13.24 ป
ปริมาณการสูบบุหรี่ ในแตละวันสูบวันละ 1-5 มวน รอยละ 78.9 สอดคลองกับการศึกษาของ
บุศยา ณ ปอมเพชร (2539) พบวา จํานวนบุหรี่ที่เยาวชนสูบ 1-5 มวนตอวัน นับวาเปนปริมาณการสูบ
ที่มากพอสมควร ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากเยาวชนใชเวลาสวนใหญอยูกบั เพื่อนและบุหรี่ที่สูบนั้นไดมาจาก
บุคคลอื่นและซื้อจากรานคา และคาใชจายเกี่ยวกับบุหรี่เฉลี่ยเดือนละ 269 บาท
การซื้อบุหรี่จากรานคามีผูขายบุหรี่ใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑรอยละ 31.5 เปนอัตราที่
นาเปนหวง เนื่องจากผูขายเห็นแกประโยชนสว นตนไมไดคํานึงถึงผลเสียที่จะตามมา เพราะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 มาตรา 4 หามมิใหผูใดจําหนาย ขาย แลกเปลี่ยนหรือ
ใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลซึ่งตนรูวาผูซื้อหรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ และมาตรา 17
ผูใดฝาฝนมาตรา 4 หรือ มาตรา 5 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (สํานักโรคไมติดตอ,2548)
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การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด เยาวชนที่สูบบุหรี่มีพอสูบบุหรี่รอยละ 45.9 แมสูบบุหรี่รอยละ 2.7
ปจจัยสาเหตุทที่ ําใหเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่กันมาก คือ การที่พอแม พีน่ องสูบบุหรี่ ซึ่งการที่เด็กเห็นคน
รอบขางสูบบุหรี่เปนประจําทําใหเกิดความคุนเคยและเลียนแบบ รวมกับการอยากทดลองเพราะความ
อยากรูอยากเห็น จึงมีการแอบนํากนบุหรี่ของคนในบาน หรือซื้อมาลองสูบเองหรือลองสูบในหมูเพื่อน ๆ
(สุภาพร ทองศรี,2543)
เยาวชนมีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ รอยละ 60.3 ซึ่งปจจัยที่สําคัญมากและพบวาเปนตัวชัก
นําไปสูการเริม่ ตนสูบบุหรี่ครั้งแรกของเยาวชน คือ การมีเพื่อนสูบบุหรี่ และการที่เพื่อนชวนใหสบู บุหรี่
การที่เยาวชนอยูในระยะวัยรุนเริ่มเปนอิสระจากพอแมและหันมาใกลชิดกับเพื่อนมากขึ้น เมื่อมีเพื่อนสูบ
บุหรี่โอกาสที่จะถูกชวนและสูบบุหรี่ตามเพื่อนจึงมีมาก โดยเฉพาะในรายที่ขาดทักษะในการปฏิเสธคํา
ชวนดังกลาว นอกจากนี้การที่เยาวชนมีทศั นคติและคานิยมตอการสูบบุหรี่อยางไมถูกตอง เชน คิดวา
บุหรี่เปนสิ่งทีช่ วยลดความเครียด แสดงถึงความเปนผูใหญ ชวยเพิ่มความมั่นใจ ไมเชื่อวาการสูบบุหรี่จะ
ทําใหตนปวยเปน (อรทัย ลิม้ ตระกูล ,2534)
การไดรับควันบุหรี่จากผูที่สูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนรอยละ 75.5 และ
ใน 7 วันมีผูสูบบุหรี่ในบานทุกวันรอยละ 29.1 และทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหรีใ่ นสถานที่สาธารณะ
การเลิกสูบบุหรี่พบวาเยาวชนตองการเลิกสูบบุหรี่รอยละ 56.2 ในชวง 1 ปที่ผานมาพยายามเลิก
สูบบุหรี่ 1 ครั้งรอยละ 60.0 และคิดวาสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดถาตองการเลิกรอยละ 90.8 สอดคลองกับ
การศึกษาของยุพยงค เชีย่ วบํารุงเกียรติ (2538) กลุมที่เลิกบุหรี่มากอนสวนใหญเลิกสูบมาแลวจํานวน 1
ครั้ง แตมีบางสวนเลิกไมสําเร็จเพราะเพื่อนหรือผูที่อยูใกลชิดยังคงสูบบุหรี่อยู สาเหตุมาจากเยาวชนมี
สภาพจิตใจที่ไมเขมแข็งพอ ไมเปนตัวของตัวเองและมีอาการติดบุหรี่อยู ดังนัน้ พอจะเลิกสูบบุหรีแ่ ตเห็น
คนอื่นสูบก็ยังคงอยากจะสูบอีก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบุศยา ณ ปอมเพชร (2539) การมีเพื่อน
สนิทในวิทยาลัยสูบบุหรี่และการไดรับการวากลาวตักเตือนจากผูปกครองมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่
สําหรับผูที่เคยสูบบุหรี่และปจจุบันเลิกแลว ระยะเวลาที่เลิกสูบ 2 ป รอยละ 20.4 วัตถุประสงค
หลักที่ทําใหตดั สินใจเลิกสูบบุหรี่คือ สุขภาพ รอยละ 69.4 สอดคลองกับนิพนธ กุลนิตย (2538) การ
เลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนภายในปจจัยเชิงสุขภาพที่มีผลตอการเลิกสูบบุหรี่ เพราะ ทราบวาในบุหรี่มี
สารพิษ ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งปอด สําหรับปจจัยเชิงนโยบายคือ มีกฎหาม
สูบบุหรี่ในโรงเรียนและเห็นคําเตือนขางซองบุหรี่เกี่ยวกับสุขภาพและหามจําหนายบุหรี่แกเด็กอายุ
ต่ํากวา18 ป
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2. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
ระนอง ดังนี้
2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา เพศ
และ การสูบบุหรี่ของเพือ่ นสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ(p<0.001) ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(p<0.01) สอดคลองกับการศึกษาจีรพร สรอยสุวรรณ(2540) ที่ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายในสถาบันราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวา ชั้นป
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ สวนอายุ การสูบบุหรี่ของพอ การสูบบุหรี่ของแมไม
มีความสัมพันธกับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
2.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนกับการไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่
ผานมา พบวา การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผานมากับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เมื่อ
ไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุม พบเห็นชื่อยีห่ อบุหรี่ในรายการแขงขัน
กีฬาหรือรายอืน่ ๆ ทางโทรทัศน พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายบุหรีใ่ นหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) พบเห็นขอความ
รณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บน
แผนปายโฆษณา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.01) และเมื่อ
ชมโทรทัศน วีดิโอหรือภาพยนตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
2.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนกับภาพคําเตือนบนซองบุหรี่กบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเยาวชน พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนกับการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน พบวา ในระหวางป
การศึกษาทีแ่ ลวไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.001) ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผล กระทบ จากการสูบ
บุหรี่ เชน ทําใหฟน มีสีเหลือง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.01) และในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว มีการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับทําไมคนอายุรุนเดียวกัน
จึงสูบบุหรี่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
สรุป ปจจัยทีม่ ีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา เพื่อน
หรือเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่
ผานมา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่และ การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของ เชน ผูปกครอง ครู อาจารย
สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกีย่ วของกับการใหความรูและปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ ดังนี้
1. เนื่องจากอายุที่เริ่มสูบบุหรี่สวนมากจะอยูในชวง 12-15 ป ดังนัน้ เพื่อเปนการปองกันการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนในโรงเรียน ความมีการใหความรู เนื้อหาที่สอนควรครอบคลุมความรูในเรื่องโทษและ
อันตรายอันเนือ่ งมาจากการสูบบุหรี่ที่มีตอตนเองและผูอนื่
รวมถึงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว
เพื่อใหเยาวชนเกิดความรู ความเขาใจ เปนการเสริมสรางทัศนคติที่ถูกตองตอการสูบบุหรี่ เพื่อปองกัน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอนาคต
2. ควรมีกิจกรรมรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่อยางตอเนื่องในโรงเรียนระดับตาง ๆ เพื่อใหนกั เรียน
มีความตอเนื่องในการเขารวมกิจกรรม และโรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมผูไมสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน และมีกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียน เยาวชนและครอบครัว ในการความสามารถของ
ตนเองในการไมสูบบุหรี่ไมวาจะเปนทักษะชีวิต ทักษะการปฏิเสธ หาแนวทางปองกันหรือลดพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของเยาวชน รวมทั้งการเผยแพรความรู ขาวสารเกี่ยวกับบุหรี่อยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนให
นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และมีทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับบุหรี่
3. เผยแพรความรูเกี่ยวกับบุหรี่ โทษและอันตราย ผานทางสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ใหมี
ความละเอียดของเนื้อหามากขึ้น เพราะเปนสื่อที่ผูรับสามารถจดจําไดดี
3. บิดา มารดา หรือผูปกครองควรใหความดูแลเอาใจใสในการคบเพื่อนของเยาวชน เพราะ
เมื่อเยาวชนคบเพื่อนที่สูบบุหรี่อาจนําเยาวชนไปสูการเริม่ สูบบุหรี่ได
ควรติดตามพฤติกรรมของบุตร
หลานกับทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ และควรมีการปฏิบัติตนเปนตัวอยางทีด่ ีใหแกเยาวชนและควรให
เวลาดูแลเอาใจใส ตรวจตราใกลชิดเรื่องการสูบบุหรี่ของลูก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอตอ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
เชน สภาพครอบครัว ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ควรศึกษาอิทธิพลของการสูบบุหรี่ที่จะนําไปสูการเสพสารเสพติดอื่น ๆ
3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแยกประเด็นปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ออกมาศึกษาเพิ่มเติมเพราะจะทําใหสามารถศึกษาในแตละตัวแปรไดครอบคลุมและพบขอเท็จจริงที่
ตองการศึกษา เชน ศึกษาเฉพาะการคบเพือ่ นของเยาวชนที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
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4. ศึกษาอิทธิพลของสื่อที่ใชในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ที่มีผลตอการเลิกสูบบุหรี่ของ
เยาวชน
5. นําเยาวชนที่ติดบุหรี่มาเขาคายเยาวชนรุนใหม หางไกลบุหรี่ เพื่อลด ละ เลิก บุหรี่ใน
เยาวชน
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แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
โครงการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดระนอง” นี้เปนความรวมมือระหวาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสํารวจพรอมกันใน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต ระนอง
แมฮองสอน ชัยภูมิ ตรัง และเพชรบูรณ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการเฝาระวังและการดําเนินการเพื่อการควบคุม
ยาสูบทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศตอไป
การสํารวจนี้ ใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรม คณะผูวิจัยจังหวัดระนอง ยืนยันวาขอมูลเหลานี้
จะถูกนําเสนอเปนภาพรวมที่ไมสงผลกระทบใดๆ ตอผูตอบเปนรายบุคคลและสถาบันการศึกษา ในระหวาง
การเก็บขอมูล นักเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมใหขอมูล หรือยุติการตอบแบบสอบถามได โดยไมสงผล
กระทบใดๆ
แบบสอบถามนี้ มี 9 หนา ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 58 ขอ แบงเปน 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
13
ขอ
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
17
ขอ
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหรีจ่ ากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
4
ขอ
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
6
ขอ
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
10
ขอ
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
4
ขอ
สวนที่ 7 ขอมูลสวนบุคคล
4
ขอ
โดยแตละขอถามใหนกั เรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน หรือเติมขอความใหสมบูรณในชองวางที่ตรง
กับความจริงหรือความคิดเห็น
ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย หากมีขอสงสัย
ประการใด สามารถติดตอไดที่ นางสาวเรณู บุญจันทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 9 ถนนกําลัง
ทรัพย ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เบอรโทรศัพท 081-8937961
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
………………………………….
(นางสาวเรณู บุญจันทร)
หัวหนาโครงการวิจยั
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คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในสวนที่ 1–7 ใหหมายถึงบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานทัง้
ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอที่ 11 ในสวนที่ 1
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
1. ทานเคยลองสูบบุหรี่แมเพียง 1 หรือ 2 ครั้งหรือไม
1. เคย
2. ไมเคย (ขามไปตอบสวนที่ 2)
2. ทานสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ…………ป
3. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานสูบบุหรี่กี่วนั
1) 1 – 2 วัน
2) 3 – 5 วัน
3) 6 – 9 วัน
4) 10 – 19 วัน
5) 20 – 29 วัน
6) ทุกวัน
7) ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่ านมา
4. ในชวง 30 วันที่ผานมา ในวันที่ทานสูบบุหรี่ ทานสูบบุหรี่กี่มวนตอวัน
1) นอยกวา 1 มวนตอวัน
2) 1 มวนตอวัน
3) 6 – 10 มวนตอวัน
4) 11 – 20 มวนตอวัน
5) 21 มวนขึ้นไป
6) 2-5 มวนตอวัน
5. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานไดบุหรี่มาสูบอยางไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)
1. ซื้อจากหางสรรพสินคา
2. ซื้อจากรานสะดวกซื้อ
3. ซื้อจากรานขายของชํา
4. ซื้อจากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ
5. ฝากใหผอู ื่นซื้อแทน
6. ขอจากผูอื่น
7. ผูอื่นใหบุหรี่
8. ไดมาโดยวิธีการอื่น ระบุ..................
9. ไมเคยไดบุหรี่มาสูบในชวง 30 วันทีผ่ านมา
6. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานสูบบุหรี่ยี่หอใด
1. ระบุยี่หอ............................... 2. ยี่หอใดก็ได
3. ไมทราบยี่หอ
4. ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่ านมา
7. โดยปกติทานจายเงินซื้อบุหรี่ชนิด 1 ซอง/ บุหรี่ 20 มวน ในราคาเทาไหร
1. ระบุราคา............................. บาท
2. ไมไดซอื้ บุหรี่ หรือ ไมไดซื้อบุหรี่ทงั้ ซอง
8. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานจายเงินซื้อบุหรี่เทาไหร
1. ระบุราคา............................. บาท
2. ไมเคยจายเงินเอง
3. ไมไดซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
9. โดยปกติทานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท
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10. ในชวง 30 วันที่ผานมา มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถึง
เกณฑกําหนดใชหรือไม
1. ไมเคยซือ้ บุหรี่เองในชวง 30 วันที่ผานมา
2. ใช มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดทุกครั้ง
3. ใช มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง
4. ไมใช มีผูขายบุหรี่ใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด
11. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานเคยใชยาสูบรูปแบบอื่นนอกจากบุหรี่หรือไม
11.1 เคี้ยวยาเสน
1. ใช
2. ไมใช
11.2 จุกยาฉุนขางกระพุงแกม
1. ใช
2. ไมใช
11.3 สูบซิการ
1. ใช
2. ไมใช
11.4 สูบบุหรี่มวนเอง
1. ใช
2. ไมใช
11.5 สูบไปป
1. ใช
2. ไมใช
11.6 สูบฮุกการ/บารากู
1. ใช
2. ไมใช
12. โดยปกติทา นสูบบุหรี่ที่ใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)
1. ที่บาน
2. ที่โรงเรียน
3. ที่บานเพือ่ น
4. ในงานสังคม
5. ที่สาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, ศูนยการคา, มุมถนน)
6. อื่นๆ ระบุ........................................................................
13. ทานเคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาหรือไม
1. ไมเคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
2. ใช ในบางครั้งสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
3. ใช ปกติจะสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
14. บุคคลเหลานี้สูบบุหรี่หรือไม
14.1 พอ
1. สูบ 2. เคยสูบ แตเลิกแลว 3. ไมสูบ
14.2 แม
1. สูบ 2. เคยสูบ แตเลิกแลว 3. ไมสูบ
14.3 เพื่อนสนิท 1. สูบ 2. เคยสูบ แตเลิกแลว 3. ไมสูบ
15. ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของทานชวนใหสูบบุหรี่ ทานจะสูบบุหรีห่ รือไม
1. ไมสูบอยางแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ
4. สูบอยางแนนอน

4. ไมทราบ
4. ไมทราบ
4. ไมทราบ

73

16. มีใครในครอบครัวของทานเคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่กับทานหรือไม
1. มี
2. ไมมี
17. ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมสูบอยางแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ
4. สูบอยางแนนอน
18. ในอีก 5 ปขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมสูบอยางแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ
4. สูบอยางแนนอน
19. ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหรี่ ทานคิดวาจะเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหรี่
1. ไมยากอยางแนนอน
2. อาจจะไมยาก
3. อาจจะยาก
4. ยากอยางแนนอน
20. ทานคิดวาเด็กผูชายสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. จํานวนไมแตกตางกัน
21. ทานคิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. จํานวนไมแตกตางกัน
22. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรีม่ ีความรูสึกผอนคลายมากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. ไมแตกตางกัน
23. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูชายที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. ไมแตกตางกัน
24. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไม
สูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. ไมแตกตางกัน
25. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มหรือลดลง
1. น้ําหนักตัวเพิ่ม
2. น้ําหนักตัวลดลง
3. น้ําหนักตัวไมเปลี่ยนแปลง
26. ทานคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของทานหรือไม
1. ไมอันตรายอยางแนนอน
2. อาจจะไมอันตราย
3. อาจจะอันตราย
4. อันตรายอยางแนนอน
27. ทานจะเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่หรือไม
1. ไมเลิกคบ
2. เลิกคบบางคน
3. เลิกคบเปนสวนใหญ
4. เลิกคบทั้งหมด
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28. เมื่อทานเห็นผูชายคนหนึง่ สูบบุหรี่ ทานมีความคิดอยางไรกับผูชายคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น)
1. ขาดความมั่นใจ
2. โง
3. เปนผูลมเหลว
4. เปนผูประสบความสําเร็จ
5. ฉลาดหลักแหลม
6. เปนผูมีประสบการณมาก
29. เมื่อทานเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่ ทานมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น)
1. ขาดความมั่นใจ
2. โง
3. เปนผูลมเหลว
4. เปนผูประสบความสําเร็จ
5. ฉลาดหลักแหลม
6. เปนผูมีประสบการณมาก
30.ทานคิดวาชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหรีไ่ ดภายใน 1-2 ปนี้
1. ไมไดอยางแนนอน
2. อาจจะไมได
3. อาจจะได
4. ไดอยางแนนอน
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหรีจ่ ากผูสูบบุหรีข่ างเคียง
31. ทานคิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ จะเปนอันตรายตอตัวทานหรือไม
1. ไมอันตรายอยางแนนอน
2. อาจจะไมอันตราย
3. อาจจะอันตราย
4. อันตรายอยางแนนอน
32. ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบุหรี่ในบานของทาน
1) ไมมี
2) 1 – 2 วัน
3) 3 – 4 วัน
4) 5 – 6 วัน
5) มีทุกวัน
33. ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบุหรี่อยูใกลทานในสถานที่อื่นนอกจากบานของทาน
1) ไมมี
2) 1 – 2 วัน
3) 3 – 4 วัน
4) 5 – 6 วัน
5) มีทุกวัน
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34. ทานทราบหรือไมวามีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่ตอไปนี้
สถานที่
34.1 รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบุหรี่ได
34.2 บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ
34.3 สถานีขนสง
34.4 สถานบันเทิง (ผับ บาร)
34.5 บริเวณตลาดสด ตลาดนัด
34.6) โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100%)
34.7) สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100%)
34.8) สวนสาธารณะ
34.9) ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน)
34.10) โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา

1) ทราบ

2) ไมทราบ

สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
สวนที่ 4.1 ตอบเฉพาะผูสูบบุหรี่
35. ทานคิดวาจะเลิกสูบบุหรีต่ อนนี้ใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช
36. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม
1. เคย ระบุ...........ครั้ง
2. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 41)
37. ทานคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดหรือไม ถาทานตองการเลิกสูบบุหรี่
1. ได
2. ไมได
38. ทานเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคาํ แนะนําในการเลิกสูบบุหรี่หรือไม
1. เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ
2. เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน
3. เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว
4. เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ
และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว
5. ไมเคยไดรับความชวยเหลือ
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สวนที่ 4.2 ตอบเฉพาะผูที่เคยสูบบุหรี่ และปจจุบันเลิกสูบแลว
39. ระยะเวลานานเทาใดแลวที่ทานเลิกสูบบุหรี่
1) 1 – 3 เดือน
2) 4 – 11 เดือน
3) 1 ป
4) 2 ป
5) 3 ป หรือนานกวานั้น
40. อะไรคือวัตถุประสงคหลักที่ทําใหทานตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)
1. สุขภาพ
2. ประหยัดเงิน
3. ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่
4. เพื่อนไมชอบใหสูบบุหรี่
5. บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน
6. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
7. อื่น ๆ ระบุ..................................
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
41. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นขอความเกีย่ วกับการรณรงคหามการสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ มาก
นอยเพียงใด (เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน)
1. พบมาก
2. พบนอย
3. ไมพบเลย
41.1 ทานคิดวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ภาพใดทําใหทานไมอยากสูบบุหรี่ (เลือกตอบ 1 รูปเทานั้น)

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9
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42. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ งานสังคม ทานพบเห็น
ขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรีบ่ อยเพียงใด
1. ไมเคยไปงานดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
43. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่บอย
เพียงใด
1. ไมเคยชมสื่อดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
44. ทานมีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหรี่ติดอยูห รือไม
1. มี ระบุยหี่ อ....................
2. ไมมี
3. ไมทราบ/ ไมแนใจ
45. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นชื่อยี่หอบุหรีใ่ นรายการแขงขันกีฬา หรือรายการอื่นๆ ทางโทรทัศน
บอยเพียงใด
1. ไมเคยชมโทรทัศน
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
46. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา บอยเพียงใด
1. ไมเคยเห็นปายโฆษณา
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
47. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นการโฆษณาบุหรีห่ รือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร บอยเพียงใด
1. ไมเคยเห็นสื่อดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
48. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนุม ทานพบ
เห็นการโฆษณาบุหรี่บอยเพียงใด
1. ไมเคยไปงานดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
49. ทานเคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี หรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่หรือไม
1. เคย
2. ไมเคย
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
50. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ทานไดรบั การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ หรือไม
1. ไดรับ
2. ไมไดรับ
3. ไมแนใจ
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51. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกีย่ วกับทําไมคนอายุรุนเดียวกับทานจึง
สูบบุหรี่หรือไม
1. มี
2. ไมมี
3. ไมแนใจ
52. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ทานไดรบั การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เชน ทํา
ใหฟนมีสีเหลือง มีกลิ่นปาก และสาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน หรือไม
1. ไดรับ
2. ไมไดรับ
3. ไมแนใจ
53. ทานมีการอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่ง ในบทเรียนครั้งลาสุด เมื่อไหร
1. ไมเคยมีการอภิปราย
2. ภาคการเรียนนี้
3. ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว
4. ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว
5. มากกวา 1 ป ที่ผานมา
สวนที่ 7 ขอมูลสวนตัวของทาน
54. อายุ………ป
55. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
56. ทานกําลังศึกษาอยูระดับใด
1. มัธยมศึกษาปที่ 1
2. มัธยมศึกษาปที่ 2
3. มัธยมศึกษาปที่ 3
4. มัธยมศึกษาปที่ 4
5. มัธยมศึกษาปที่ 5
6. มัธยมศึกษาปที่ 6
7. ปวช. ป 1
8. ปวช. ป 2
9. ปวช. ป 3
57. บุคคลที่พกั อาศัยในบาน ปจจุบันมีใครสูบบุหรี่หรือไม
1. มี (ตอบขอ 57.1 และ 57.2) 2. ไมมี (ยุตกิ ารตอบแบบสอบถาม)
57.1 จํานวนคนที่สูบบุหรี่ (ไมนับรวมตัวทาน) ............ คน
57.2 ผูที่สูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครัวมีความสัมพันธอยางไรกับตัวทาน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. พอ
2. แม
3. พี่ชาย/ นองชาย ระบุ ...................... คน
4. พี่สาว/ นองสาว ระบุ ...................... คน
5. ลุง/ ปา/ นา/ อา ระบุ ...................... คน
6. ปู/ ยา/ ตา/ ยาย
ระบุ ...................... คน
****************************************************

ประวัติผูวิจัย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ

เรณู บุญจันทร

วัน เดือน ปเกิด

20 กรกฎาคม 2510

สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

จังหวัดระนอง ประเทศไทย
วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2528 – 2530
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ ระดับตน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2535 - 2537
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 - 2543
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา)

ตําแหนงและสถานที่ทํางานในปจจุบัน กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ

รัชนี กิติพงษพิศาล

วัน เดือน ปเกิด

23 สิงหาคม 2493

สถานที่เกิด

จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

กรมการแพทยทหารเรือ พ.ศ.2520 – พ.ศ.2522
ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภอนามัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2523 - 2531
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)

ตําแหนงและสถานที่ทํางานในปจจุบัน กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ

นพวรรณ เลิศการณ

วัน เดือน ปเกิด

29 สิงหาคม 2503

สถานที่เกิด

จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง พ.ศ. 2521 – 2523
ประกาศนียบัตทันตาภิบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2535 - 2537
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 - 2543
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา)

ตําแหนงและสถานที่ทํางานในปจจุบัน กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

