


 

 
 

 
 . .2552 

 
 Global Youth Tobacco Survey, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 



 

 . . 2552:  
 Global Youth Tobacco Survey, 2009 

 
 

 
  

 
 

  
  

  
  

 
 
ISBN   978-616-11-0787-1 

 1         2554 
         500  

                    
 

 
 

 (2554).  . .2552 
 Global Youth Tobacco Survey, 2009. : . 

 
       

    
                            (662) 590-3962-3  (662) 590-3964  

 www.thaincd.com 



 

(1) 

 
 

 
การบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และทําให

เกิดปญหาการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากรายงานขององคการอนามัยโลกป ค.ศ. 2008 ประชากรทั่วโลก
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 5.4 ลานคนในแตละป ในประเทศไทยจํานวนปสุขภาวะที่สูญเสียจากการปวยและ 
การตาย (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) ดวยโรคอันเกิดจากการบริโภคยาสูบสูงเปนอันดับสอง
รองจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

ประเทศไทยไดรวมลงนามในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC) เมื่อ พ.ศ. 2546 เปนประเทศที่ 38            
ของโลก และเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ใหสัตยาบันเขาเปนภาคีกรอบอนุสัญญาฯดังกลาว  
การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 ภายใต Global Youth Tobacco Survey-GYTS, 
2009 เปนการดําเนินการภายใตมาตรา 20 ของกรอบอนุสัญญาฯ “การวิจัย การเฝาระวัง และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางศูนยปองกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข  

ขอขอบคุณองคกรและผูมีสวนรวมในการสํารวจดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ และหวังวาขอมูลที่ไดจาก 
การสํารวจนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร การดําเนินการ ตลอดจนการควบคุม 
กํากับ การปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามนโยบายของรัฐและ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก อันนําไปสูการลดผูสูบรายใหม และการ              
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการไดรับควันบุหรี่จากการสูบของบุคคลอื่นในเยาวชนในที่สุด 

 

คณะผูจัดทํารายงาน 
เมษายน 2554 
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การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 เปนความรวมมือระหวางศูนยปองกันและ

ควบคุมโรค (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการ
อนามัยโลกประจําภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย กระทรวง 
ศึกษาธิการ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ใน
โอกาสน้ีขอขอบคุณ  Dr. Wick Warren และคณะ จาก CDC ที่ไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานวิชาการ
ตลอดโครงการ ขอขอบคุณ Dr. Khalillur Rahman, Regional Advisor/Tobacco Free Initiative และ 
Dr.Dhirendra N. Sinha องคการอนามัยโลกประจําภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต และศาสตราจารย 
นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ที่ใหคําแนะนําอันเปนประโยชน
ตลอดโครงการ   

โครงการนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือในการประสานการเก็บขอมูลจากคณะผูบริหารและผูประสาน
การเก็บขอมูลในโรงเรียนทั้ง 125 แหง ตลอดจนเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 55 จังหวัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนทุกคนที่ตอบแบบสอบถาม คณะผูจัดทํารายงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สุดทายนี้ ขอขอบคุณคณะผูบริหารกรมควบคุมโรค และนายแพทยภาณุวัฒน ปานเกตุ ผูอํานวยการ
สํานักโรคไมติดตอ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการจนประสบความสําเร็จ 

 

คณะผูจัดทาํรายงาน 
เมษายน 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ป้องกันและ 
ควบคุมโรค (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การ
อนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กระทรวง
ศึกษาธิการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข 
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ Dr. Charles Wick Warren และคณะ จาก CDC ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและ  
สนับสนุนด้านวิชาการตลอดโครงการ ขอขอบคุณ Dr. Khalillur Rahman, Regional Advisor/Tobacco 
Free Initiative และ Dr.Dhirendra N. Sinha องค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่ให้  
คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ตลอดโครงการ 
 

 โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือในการประสานการเก็บข้อมูลจากคณะผู้บริหารและผู้ประสาน 
การเก็บข้อมูลในโรงเรียนทั้ง 125 แห่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 55 จังหวัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนทุกคนที่ตอบแบบสอบถาม คณะผู้จัดทำรายงานขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำนวยการ 
สำนักโรคไม่ติดต่อ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการจนประสบความสำเร็จ 
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การบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และทําให

เกิดปญหาการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากรายงานขององคการอนามัยโลกป ค.ศ. 2008 ประชากรทั่วโลก
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 5.4 ลานคนในแตละป ในประเทศไทยจํานวนปสุขภาวะที่สูญเสียจากการปวยและ 
การตาย (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) ดวยโรคอันเกิดจากการบริโภคยาสูบสูงเปนอันดับสอง
รองจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

ประเทศไทยไดรวมลงนามในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC) เมื่อ พ.ศ. 2546 เปนประเทศที่ 38            
ของโลก และเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ใหสัตยาบันเขาเปนภาคีกรอบอนุสัญญาฯดังกลาว  
การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 ภายใต Global Youth Tobacco Survey-GYTS, 
2009 เปนการดําเนินการภายใตมาตรา 20 ของกรอบอนุสัญญาฯ “การวิจัย การเฝาระวัง และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางศูนยปองกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข  

ขอขอบคุณองคกรและผูมีสวนรวมในการสํารวจดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ และหวังวาขอมูลที่ไดจาก 
การสํารวจนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร การดําเนินการ ตลอดจนการควบคุม 
กํากับ การปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามนโยบายของรัฐและ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก อันนําไปสูการลดผูสูบรายใหม และการ              
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการไดรับควันบุหรี่จากการสูบของบุคคลอื่นในเยาวชนในที่สุด 
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ตาราง ก ขนาดตัวอยาง และอัตราการตอบแบบสอบถามจําแนกตามภาค 17 
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 เคยใสสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบ และสูบบุหรี่รวมดวยเมื่อด่ืมเครื่องดื่มที่ม ี
 แอลกอฮอลหรอืใชสารเสพติด ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
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การบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และทําให

เกิดปญหาการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากรายงานขององคการอนามัยโลกป ค.ศ. 2008 ประชากรทั่วโลก
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 5.4 ลานคนในแตละป ในประเทศไทยจํานวนปสุขภาวะที่สูญเสียจากการปวยและ 
การตาย (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) ดวยโรคอันเกิดจากการบริโภคยาสูบสูงเปนอันดับสอง
รองจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

ประเทศไทยไดรวมลงนามในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC) เมื่อ พ.ศ. 2546 เปนประเทศที่ 38            
ของโลก และเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ใหสัตยาบันเขาเปนภาคีกรอบอนุสัญญาฯดังกลาว  
การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 ภายใต Global Youth Tobacco Survey-GYTS, 
2009 เปนการดําเนินการภายใตมาตรา 20 ของกรอบอนุสัญญาฯ “การวิจัย การเฝาระวัง และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางศูนยปองกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข  

ขอขอบคุณองคกรและผูมีสวนรวมในการสํารวจดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ และหวังวาขอมูลที่ไดจาก 
การสํารวจนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร การดําเนินการ ตลอดจนการควบคุม 
กํากับ การปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามนโยบายของรัฐและ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก อันนําไปสูการลดผูสูบรายใหม และการ              
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการไดรับควันบุหรี่จากการสูบของบุคคลอื่นในเยาวชนในที่สุด 
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ตารางที่ 7  รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่ และที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน  35 
 ไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอื่นสูบในบาน และนอกบาน  
 ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

ตารางที่ 8  รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน  37 
 คิดวาการไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอื่นสูบเปนอันตรายตอผูที่ไดรับ และเห็นดวยกับ 
 การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
 

 
 
ตารางที่ 9 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่สูบบุหรีใ่นปจจุบัน  41 
 ไดบุหรี่มาสูบดวยวิธีตางๆ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 10 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่เคยสูบบุหรี่ชูรส ซื้อบุหรี่เปนมวน  42 
 และซื้อจํานวนลดลงเมื่อราคาบุหรี่มีราคาแพง ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
 

 
 
ตารางที่ 11 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป พบเห็นการโฆษณาสงเสรมิการสูบบุหรี่  46 
 ผานชองทางตางๆ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 12 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน  47 
 ไดรับแจกบุหรีฟ่รีจากบริษัทบุหรี่ และมีสิ่งของที่มีเครื่องหมายยี่หอบุหรี่  
 ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 13 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป พบเห็นขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ 48 
 ผานสื่อตางๆ และจากการแขงขันกีฬา การแสดง หรืองานอื่นๆ  
 ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
 
 
 
 

 

(1) 

 
 

 
การบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และทําให

เกิดปญหาการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากรายงานขององคการอนามัยโลกป ค.ศ. 2008 ประชากรทั่วโลก
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 5.4 ลานคนในแตละป ในประเทศไทยจํานวนปสุขภาวะที่สูญเสียจากการปวยและ 
การตาย (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) ดวยโรคอันเกิดจากการบริโภคยาสูบสูงเปนอันดับสอง
รองจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

ประเทศไทยไดรวมลงนามในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC) เมื่อ พ.ศ. 2546 เปนประเทศที่ 38            
ของโลก และเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ใหสัตยาบันเขาเปนภาคีกรอบอนุสัญญาฯดังกลาว  
การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 ภายใต Global Youth Tobacco Survey-GYTS, 
2009 เปนการดําเนินการภายใตมาตรา 20 ของกรอบอนุสัญญาฯ “การวิจัย การเฝาระวัง และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางศูนยปองกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข  

ขอขอบคุณองคกรและผูมีสวนรวมในการสํารวจดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ และหวังวาขอมูลที่ไดจาก 
การสํารวจนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร การดําเนินการ ตลอดจนการควบคุม 
กํากับ การปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามนโยบายของรัฐและ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก อันนําไปสูการลดผูสูบรายใหม และการ              
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการไดรับควันบุหรี่จากการสูบของบุคคลอื่นในเยาวชนในที่สุด 
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ตารางที่ 14 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่สูบบุหรีใ่นปจจุบัน ตองการหยุดสูบบุหรี่  50 
 พยายามเลิกสูบบุหรี่ในปที่ผานมา และไดรบัความชวยเหลือใหหยุดสูบบุหรี่  
 ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 15 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่เคยสูบบุหรี่ (ไมไดสูบในปจจุบัน)  52 
 เลิกสูบบุหรี่ดวยเหตุผลเพื่อทําใหสุขภาพดีขึ้น เพราะครอบครัวไมชอบ  
 เพราะเพื่อนไมชอบ และเพื่อประหยัดเงิน ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
 

 
 
ตารางที่ 16 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป เคยเรียนในชั้นเรียนเรื่องอันตราย 54 
 ของการสูบบุหรี่ ไดรับการสอนผลของการสบูบุหรี่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
 

 
 
ตารางที่ 17 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน  57 
 มีทัศนคติตอผลของการสูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 18 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน  61 
 มีทัศนคติตอเยาวชนที่สูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 19 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน  63 
 มีทัศนคติตอผูที่สูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 
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การบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และทําให

เกิดปญหาการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากรายงานขององคการอนามัยโลกป ค.ศ. 2008 ประชากรทั่วโลก
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 5.4 ลานคนในแตละป ในประเทศไทยจํานวนปสุขภาวะที่สูญเสียจากการปวยและ 
การตาย (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) ดวยโรคอันเกิดจากการบริโภคยาสูบสูงเปนอันดับสอง
รองจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

ประเทศไทยไดรวมลงนามในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC) เมื่อ พ.ศ. 2546 เปนประเทศที่ 38            
ของโลก และเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ใหสัตยาบันเขาเปนภาคีกรอบอนุสัญญาฯดังกลาว  
การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 ภายใต Global Youth Tobacco Survey-GYTS, 
2009 เปนการดําเนินการภายใตมาตรา 20 ของกรอบอนุสัญญาฯ “การวิจัย การเฝาระวัง และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางศูนยปองกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข  

ขอขอบคุณองคกรและผูมีสวนรวมในการสํารวจดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ และหวังวาขอมูลที่ไดจาก 
การสํารวจนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร การดําเนินการ ตลอดจนการควบคุม 
กํากับ การปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามนโยบายของรัฐและ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก อันนําไปสูการลดผูสูบรายใหม และการ              
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และการไดรับควันบุหรี่จากการสูบของบุคคลอื่นในเยาวชนในที่สุด 
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 การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 น้ีเปนการสํารวจภายใตโครงการ Global 
Youth Tobacco Survey (GYTS), 2009 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความชุกของการบริโภคยาสูบ และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการบริโภคยาสูบ ในนักเรียนอายุ 13-15 ป ในระดับประเทศ ระดับภาค และกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผลการคนพบที่สําคัญจะนําไปสูการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการดําเนินโครงการเพื่อการปองกันควบคุม
การบริโภคยาสูบในเยาวชนไทยตอไป  

 

 การสํารวจนี้เปนการสํารวจภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ประชากรเปาหมายในการสํารวจ
นี้คือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 เฉพาะโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากกวา 
40 คน โดยแผนการสุมตัวอยางเปนแบบกลุม 2 ขั้น (2-stage cluster sampling) เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ตัวแทนระดับประเทศ ระดับภาค และกรุงเทพมหานคร โดยการสุมขั้นที่ 1 โรงเรียนถูกสุมตามสัดสวนจํานวน
นักเรียนในโรงเรียน (25 โรงเรียนตอภาค) รวมท้ังหมด 125 โรงเรียน สําหรับการสุมขั้นที่ 2 หองเรียนถูกสุม 
และนักเรียนทุกคนในหองที่ถูกสุมเปนผูตอบแบบสอบถาม รวมนักเรียนที่เปนตัวอยางทั้งหมด 10,706 คน  
การสํารวจดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552  

 

 แบบสอบถามที่ใชในการสํารวจ ประกอบดวยคําถามหลักที่ใชในการสํารวจในทุกประเทศที่เขารวม
โครงการ 56 คําถาม และคําถามที่ใชเฉพาะในประเทศไทย 7 คําถาม แบบสอบถามดังกลาวไดมีการแปลเปน
ภาษาไทย และแปลกลับเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งไดรับการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของการแปลจาก
คณะผูวิจัยจาก CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบสอบถามดังกลาวไดมีการทดสอบความถูกตองและความ
เขาใจขอคําถามในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนในตางจังหวัด จํานวนแหงละ 30 คน 

 

 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ไดมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหารโรงเรียน และผูเก็บรวบรวม
ขอมูล ซึ ่งประกอบดวย คณะผู ดําเนินโครงการในสวนกลางเปนผู เก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนที่เปน
ตัวอยางในกรุงเทพมหานคร และผูเขารวมโครงการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล
ในโรงเรียนที่เปนตัวอยางในจังหวัดน้ันๆ โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (self-administered) 
ดวยความสมัครใจ   
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 การวิเคราะหขอมูลเพื่อคํานวณการประมาณคาความชุกในประชากรและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการประมาณคา (standard error–SE) ของคา 95% ชวงความเช่ือมั่น (95% confidence interval–CI) 
และความแตกตางในการประมาณคาความชุกพิจารณาจากระดับการมีนัยสําคัญทางสถิติ (statistically 
significant) ที่ระดับ P < 0.05 มีการถวงน้ําหนักโดยปรับผูไมตอบและความนาจะเปนของการถูกสุม  
 
 จากโรงเรียนตัวอยางทั้งหมด 125 โรงเรียนพบวาทุกโรงเรียนเขารวมโครงการทั้งหมด สําหรับ              
กลุมตัวอยาง 10,706 คน ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 9,944 คน คิดเปนอัตราการตอบรอยละ 93.1 ผลการ
สํารวจมีดังนี้ 
 
 ความชุกของการบริโภคยาสูบของนักเรียนอายุ 13-15 ปทั้งประเทศ พบวา ความชุกของการเคยสูบ
บุหรี่รอยละ 25.8  การใชผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดในปจจุบันรอยละ 17.9 การสูบบุหรี่ในปจจุบันรอยละ 11.7 
การใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ (ยกเวนบุหรี่) ในปจจุบันรอยละ 10.8 และสูบบุหรี่เปนประจํารอยละ 2.0 พบวา 
ทั้งความชุกของการเคยสูบ การสูบบุหรี่ และการใชยาสูบอ่ืนๆ ในปจจุบัน และการสูบบุหรี่เปนประจําใน
นักเรียนชายสูงกวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญ และความชุกดังกลาวสูงขึ้นตามอายุที่เพ่ิมข้ึน แตความชุก
ดังกลาวระหวางนักเรียนในภาคตางๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ นักเรียนที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบันมีการใสสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบรอยละ 33.6 และมีการสูบบุหรี่รวมดวยเมื่อด่ืมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดรอยละ 44.8  
 
 นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเริ่มสูบบุหรี่คร้ังแรกเมื่ออายุนอยลง กลาวคือ นักเรียนอายุ 13 ป มีอายุที่
เริ่มสูบตํ่ากวานักเรียนอายุ 15 ป อยางมีนัยสําคัญ และเกือบ 2 ใน 10 คน เริ่มสูบเมื่ออายุนอยกวา 10 ป 
นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีอัตราการเริ่มสูบเมื่ออายุนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
นอกจากนี้ ยังพบวานักเรียนที่ไมเคยสูบแตมีแนวความคิดจะยอมรับการสูบบุหรี่อีก 1 ปขางหนารอยละ 14.2  
 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคยาสูบของเยาวชน ไดแก การมีบิดา มารดา ผูปกครอง หรือเพื่อนสนิท
สูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีบิดา มารดา ผูปกครองทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่ง
สูบบุหรี่สูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 64.2 และ รอยละ 47.8 ตามลําดับ) และรอยละ
ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีเพื่อนสวนใหญหรือทุกคนสูบบุหรี่สูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่อยางมี
นัยสําคัญ (รอยละ 8.2 และ รอยละ 0.7 ตามลําดับ) 
 

การไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบ พบวา นักเรียนที่ไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบในบานรอยละ 45.7 ขณะที่
ไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบในสถานที่อ่ืนๆ นอกบานรอยละ 67.6 และพบวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตรา
การไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบทั้งในบานและนอกบานสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ ทั้งเพศชาย
และหญิง ทุกกลุมอายุ และในทุกภาค 
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การเขาถึงการบริโภคยาสูบ พบวา สถานที่นักเรียนสูบบุหรี่เปนประจํา ไดแก สูบท่ีบานตนเองรอยละ 
25.5 สูบที่บานเพื่อนรอยละ 18.8 สูบที่โรงเรียนรอยละ 15.9 สูบบุหรี่ในงานสังสรรคตางๆ รอยละ 9.3 และ 
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะรอยละ 2.7 วิธีที่นักเรียนไดบุหรี่มาสูบ ไดแก ซื้อบุหรี่จากรานคารอยละ 47.9 และ
สามารถซื้อบุหรี่จากรานคาโดยผูขายไมปฏิเสธรอยละ 38.3 ซื้อบุหรี่แยกซองรอยละ 67.9 และมีความเห็นวา
ราคาบุหรี่แพงทําใหซื้อจํานวนลดลงรอยละ 53.3 และนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่มีอัตราการเคยสูบบุหรี่ชูรส                  
รอยละ 51.3 การโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ พบวา นักเรียนเคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการ            
สูบบุหรี่ผานหนังสือพิมพหรือนิตยสารรอยละ 31.0 เคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผานการแสดง
ดนตรีหรือกีฬารอยละ 44.1 เคยเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ทางโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตรรอยละ 86.3 เคยเห็น
ยี่หอหรือตราบุหรี่ในรายการถายทอดสดกีฬา หรือรายการอื่นๆ จากตางประเทศทางเคเบิ้ลทีวีหรืออินเตอรเน็ต
รอยละ 38.0 เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ในรานคารอยละ 75.8 นอกจากนี้ พบวาอัตราการมีเครื่องหมาย/
สัญลักษณยี่หอบุหรี่ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่เกือบ 4 เทา และนักเรียนที่ 
สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการไดรับแจกบุหรี่ฟรีสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ 5.5 เทา 
 

การเลิกสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน 3 ใน 4 คนตองการหยุดสูบบุหรี่ ขณะที่รอยละ 
87.2 พยายามเลิกสูบบุหรี่ในปที่ผานมา และรอยละ 86.9 เคยไดรับความชวยเหลือใหหยุดสูบบุหรี่ เหตุผล
สําคัญในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ (ไมไดสูบในปจจุบัน) คือ เลิกสูบเพ่ือทําใหสุขภาพดีขึ้น         
รอยละ 43.8 เลิกสูบเพราะครอบครัวไมชอบรอยละ 24.5 เลิกสูบเพราะเพื่อนไมชอบรอยละ 3.7 และเลิกสูบ
เพื่อประหยัดเงินรอยละ 3.7  
 

การเรียนการสอนในโรงเรียน พบวา นักเรียนไดรับการสอนเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่รอยละ 59.6 
ไดรับการสอนผลกระทบของการสูบบุหรี่รอยละ 60.5 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนเกี่ยวกับบุหรี่
และสุขภาพรอยละ 27.1 
 

ทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่และตอผูที่สูบบุหรี่ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเปรียบเทียบกับนักเรียน
ที่ไมสูบบุหรี่ พบวา ทัศนคติที่นักเรียนที่ไมสูบบุหรี่มีอัตราเห็นดวยสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ 
ไดแก 1) การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 2) การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ 3) ผูชายท่ีสูบบุหรี่เปนคนนา
รังเกียจ 4) ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนคนนารังเกียจ สวนทัศนคติที่นักเรียนที่สูบบุหรี่มีอัตราเห็นดวยสูงกวานักเรียนที่
ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ ไดแก 1) ถาสูบบุหรี่เพียง 1-2 ป แลวเลิกสูบจะปลอดภัยอยางแนนอน 2) เยาวชน
ชายท่ีสูบบุหรี่มีเพื่อนมากกวาเยาวชนชายที่ไมสูบบุหรี่ 3) เยาวชนหญิงที่สูบบุหรี่มีเพื่อนมากกวาเยาวชนหญิง
ไมสูบบุหรี่ 4) เยาวชนชายที่สูบบุหรี่มีเสนหดึงดูดมากกวาเยาวชนชายที่ไมสูบบุหรี่ และ 5) เยาวชนหญิงที่สูบ
บุหรี่มีเสนหดึงดูดมากกวาเยาวชนหญิงที่ไมสูบบุหรี่ 
 

 



 

(10) 

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้สามารถใชในการประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนในประเทศไทยที่ผานมา จากผลการสํารวจนี้แสดงใหเห็นแนวโนมที่เยาวชน
จะเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุนอยลงเรื่อยๆ นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่มีอัตราการเคยสูบบุหรี่ชูรสมากกวาคร่ึง และมีการ
ใสสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบ นอกจากนี้ นักเรียนชายที่ไมเคยสูบแตมีแนวความคิดวาจะสูบในอีก 1 ป
ขางหนาสูงกวาการสํารวจในป พ.ศ. 2548 อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวายังมี
ปญหาในการบังคับใชกฎหมายที่สําคัญและมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอเยาวชน ไดแก การหามสูบบุหรี่             
ในที่สาธารณะ การโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ การวางโชวบุหรี่ในรานคา การขายบุหรี่แยกซอง 
การขายบุหรี่ใหเยาวชน เปนตน ดังนั้น ควรมีการกําหนดนโยบายและมาตรการการดําเนินการเพื่อบังคับใช
กฎหมายในอนาคต นอกจากนี้ ควรมีการสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนอยางตอเนื่องเพื่อใชขอมูลในการ
ควบคุม กํากับ การดําเนินการโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทยเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตาม
นโยบายของรัฐและกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกอันนําไปสูการลดผูสูบ            
รายใหม และการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของผูที่สูบบุหรี่ และการสัมผัสควันบุหรี่จากการสูบของบุคคลอื่น 
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การบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และทําให
เกิดปญหาการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากรายงานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 2008 ไดแสดงสถานการณ
การตายอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่วา ในคริสตศตวรรษที่ 20 ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่
ประมาณ 100 ลานคน โดยในปจจุบันประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 5.4 ลานคนในแตละป และ
หากไมมีมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบอยางเขมแข็งและเรงดวน คาดประมาณวาภายใน ป ค.ศ. 2030 
การเสียชีวิตดังกลาวจะเพ่ิมขึ้นมากกวา 8 ลานคนตอป และในศตวรรษที่ 21 คาดวาจะมีประชากรทั่วโลก
เสียชีวิตถึง 1,000 ลานคน1  

 

ความชุกของการสูบบุหรี่ในประชากรไทยอายุ 15 ป ขึ้นไป มีแนวโนมลดลง ซึ่งสอดคลองกับมาตรการ
ตางๆ ที่ประเทศไทยไดดําเนินการมานับต้ังแต พ.ศ. 2529 จนถึงปจจุบัน กลาวคือ อัตราการสูบบุหรี่เปน
ประจําลดลงจากรอยละ 30.46 ใน พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 18.94 ใน พ.ศ. 2549 และเมื่อพิจารณาเฉพาะ
กลุมอายุ พบวา เยาวชนอายุ 15-18 ป มีแนวโนมการสูบบุหรี่ประจําลดลงจากรอยละ 9.16 ใน พ.ศ. 2534 
เปนรอยละ 4.29 ในพ.ศ. 2547 และเพิ่มเปนรอยละ 4.46 ใน พ.ศ. 2549  โดยเฉพาะในเยาวชนหญิงมีอัตรา
การสูบบุหรี่เปนประจําเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.25 ใน พ.ศ. 2547 เปนรอยละ 0.56 ใน พ.ศ. 25492 และเมื่อ
เปรียบเทียบการสูบบุหรี่ในเยาวชนอายุ 13-15 ป ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีการ
สํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนภายใตโครงการ  Global Youth Tobacco Survey (GYTS) ค.ศ. 2000-
2007 พบวา เยาวชนไทยสูบบุหรี่ในปจจุบันสูงเปนอันดับ ที่ 4 (รอยละ 11.7) 3 

 

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control - WHO FCTC) ไดรับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก ที่นครเจนีวา 
เมื่อ พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประชากรโลกใหปลอดภัยจากผลรายของการบริโภคยาสูบและ           
การสูดดมควันยาสูบ และมีผลใชบังคับต้ังแตป พ.ศ. 2548 นับถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 กรอบอนุสัญญาฯ             
มีภาคีทั้งหมด 168 ประเทศ ทําใหหลายๆ ประเทศไดออกมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ และประเทศไทยได 
ลงนามรับรองในกรอบอนุสัญญาฯ เพื่อใชเปนกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศตั้งแต พ.ศ. 2546 
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และมีผลบังคับใชใน พ.ศ. 2547 ซึ่งกรอบขอตกลงดังกลาวไดเสนอมาตรการในการควบคุมยาสูบแบงเปน            
กลุมใหญๆ ไดแก4, 5 

มาตรการลดอุปสงคการบริโภคยาสูบ ไดแก มาตรการราคาและภาษี การใหการศึกษา             
การสื่อสาร การฝกอบรม และการสรางจิตสํานึกของสาธารณชน การหามอยางเต็มรูปแบบ
เพื่อมิใหมีการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ การสงเสริมการขาย และการไดรับการสนับสนุนโดย
ธุรกิจยาสูบ 

มาตรการดานอุปทานเพ่ือลดการบริโภคยาสูบ ไดแก การหามขายผลิตภัณฑยาสูบใหแก
เยาวชนและการขายโดยเยาวชน การขายเปนมวนหรือขายเปนซองเล็กๆ  

การควบคุมกํากับสารประกอบในผลิตภัณฑยาสูบ การควบคุมสารตางๆ ที่อยูในผลิตภัณฑ
ยาสูบและสารตางๆ ที่ปลอยออกมาจากผลติภัณฑยาสูบ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑยาสบู การบรรจุหบีหอและติดปายผลิตภัณฑยาสูบ  

มาตรการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี ่ไดแก การหามสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะ การปกปอง
บุคคลจากการสูดดมควันยาสูบในสถานที่ทํางาน สถานที่สาธารณะซึ่งอยูในบริเวณตัวอาคาร 
ในระบบขนสงมวลชน และในสถานที่สาธารณะอื่นๆ 

การชวยใหผูเสพติดเลิกใชยาสูบ การเลิกใชยาสูบ และการรักษาผูติดบุหรี่ 

ประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานในการควบคุมการบริโภคยาสูบมาตั้งแต พ.ศ. 2529 และใน                
พ.ศ. 2535 รัฐสภาไดผานรางกฎหมายสําคัญ 2 ฉบับ เพ่ือควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและคุมครองสุขภาพของ               
ผูไมสูบบุหรี่ และไดมีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขตามมาอีกมากมาย เพื่อปรับปรุงการดําเนินนโยบายการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งกฎหมายและประกาศตางๆ ที่มีอยูในประเทศไทยครอบคลุมกรอบอนุสัญญาวา
ดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก เปนสวนใหญ ไดแก 6, 7 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ หาม
โฆษณาบุหรี่ทกุประเภท รวมทั้งแสดงเครื่องหมายการคา หามการสงเสริมการขายบุหรี่                 
ทุกประเภท หามการขายบุหรี่โดยเครื่องจําหนายบุหรี่ หามขายบุหรี่แกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป  
ใหเปดเผยสารประกอบผลิตภัณฑบุหรี่แกกระทรวงสาธารณสุข ใหมีภาพเตือนผลเสียตอ
สุขภาพบนซองบุหรี่ ซึ่งตอมามีการปรับปรุงหลายครั้ง  

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี ่พ.ศ. 2535 โดยมีหลักการเพ่ือปกปองคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่โดยการหามสูบบุหรีใ่นที่สาธารณะ และไดมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขตามมาอีกหลายฉบับ โดยลาสุดสถานที่สาธารณะที่หามสูบน้ันรวมถึงผับ บาร 
ตลาดที่มี/ไมมีเครื่องปรับอากาศ และสวนสาธารณะ 
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นอกจากพระราชบัญญัติที่สําคัญสองฉบับน้ี ประเทศไทยมีการดําเนินงานอีกมากมายเพ่ือ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดแก เพ่ิมภาษีจากรอยละ 75 เปนรอยละ 79 ในป พ.ศ. 2549 
และรอยละ 80 ใน พ.ศ. 2551 หามขายบุหรี่เปนมวนหรือซองเล็ก หามขายในสถานที่ใกลศา
สนสถาน หรือบริเวณโรงเรียน หามนําเขาบุหรี่รสตางๆ และใน พ.ศ. 2549 ไดเพิ่มภาพเตือน
บนซองบุหรี่จาก 6 เปน 9 ภาพ และหามใชคําวา mild หรือ light ซึ่งทําใหเขาใจผิดวามี
อันตรายนอย ใน พ.ศ. 2548 หามการโฆษณาทุกชนิด รวมท้ังการวางโชว ณ จุดขาย หามรัฐ
รับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ สนับสนุนการใหทุนการศึกษา และพัฒนาเครือขายการไม 
สูบบุหรี่ที่ใหขอมูลขาวสารแกกลุมเปาหมาย ขยายคุณภาพการรักษาการติดบุหรี่ เปนตน 

 (Global Tobacco Surveillance System-GTSS) 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 องคการอนามัยโลก และศูนยปองกันควบคุมโรค (Centers for 
Disease Control and Prevention-CDC) สหรัฐอเมริกา และสมาคมสาธารณสุขแหงประเทศแคนาดา  
(The Canadian Public Health Association-CPHA) ไดพัฒนาระบบเฝาระวังยาสูบโลก (Global Tobacco 
Surveillance System-GTSS) ขึ้นเพื่อชวยประเทศตางๆ ในการจัดต้ังโครงการเฝาระวังและควบคมุกํากับการ
บริโภคยาสูบขึ้น ระบบเฝาระวังการบริโภคยาสูบโลกน้ีประกอบดวยการรวบรวมขอมูลผานการสํารวจใน 4 
กลุมเปาหมาย ดังนี้ 1) การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (Global Youth Tobacco Survey-GYTS) 2) 
การสํารวจการบริ โภคยาสูบในบุคลากรในโรงเรียน (Global School Personnel Survey-GSPS) 3)                 
การสํารวจการบริโภคยาสูบในผูใหญ (Global Adult Tobacco Survey-GATS) 4) การสํารวจการบริโภค
ยาสูบในนักศึกษาวิชาการแพทยและสาธารณสุข (Global Health Professions Student Survey-GHPSS)3 

สําหรับการสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนโลก (GYTS) นี้ ต้ังแต พ.ศ. 2542 เปนตนมาไดมีการ
ดําเนินการใน 140 ประเทศ ประเทศที่เขารวมนี้ไดมีการสํารวจซ้ําทุก 4-5 ป GYTS ไดดําเนินการตาม
มาตรฐานการเฝาระวังทางสาธารณสุข และเปนระบบการเฝาระวังการบริโภคยาสูบในเยาวชนที่มีการพัฒนา
ดําเนินการและตอเนื่อง ซึ่งขอมูลจาการสํารวจนี้ประเทศตางๆ ที่ดําเนินการไดใชประโยชนเปนแนวทางในการ
จัดทําโครงการการปองกันและควบคุมยาสูบระดับชาติ และใชในการเปรียบเทียบขอมูลกับประเทศตางๆ ทั้ง
ระดับภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี้ ขอมูลจากการสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนโลกสามารถ                     
วัดความสําเร็จในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก ดังนี้ 1) การเฝาระวังและ                 
การแลกเปล่ียนขอมูล 2) ความชุกของการบริโภคยาสูบ 3) การไดรับควันยาสูบท่ีผูอ่ืนสูบ 4) การควบคุมการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียน 5) การเลิกบริโภคยาสูบ 6) การหามอยางเต็มรูปแบบเพื่อมิใหมีการโฆษณาผลิตภัณฑ
ยาสูบ การสงเสริมการขาย และการไดรับการสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ และ 7) การเขาถึงยาสูบของเยาวชน3 
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ในประเทศไทยมีการสํารวจสถานการณการบริโภคยาสูบในประชากรโดยหลายหนวยงานซึ่งมี
วัตถุประสงค กลุมประชากรเปาหมาย ระดับพ้ืนที่ และความถ่ีในการสํารวจแตกตางกัน ไดแก 1) การสํารวจ
สถานการณการบริโภคยาสูบในประชากรซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจในประชากรอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป ต้ังแต พ.ศ. 2519 และตั้งแต พ.ศ. 2546 
เปนตนมามีการสํารวจทุกป5 2) การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย โดย
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชากรไทย รวมกับภาคีเครือขาย สํารวจในประชากรอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป โดย
การสัมภาษณ ตรวจสุขภาพรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดําเนินการสํารวจเปนระยะทุกๆ 5 ป 
ผานมาแลว 4 ครั้ง ใน พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2551-28

 3) การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ สํารวจในประชากรอายุต้ังแต 15-74 ป ต้ังแต พ.ศ. 2547 ดําเนินการสํารวจ 
ผานมาแลว 3 ครั้ง คือ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 25509 4) การสํารวจภายใตระบบเฝาระวังยาสูบโลก 
(Global Tobacco Surveillance System - GTSS) โดยความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลก และ            
ศูนยปองกันควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา และสมาคมสาธารณสุขแหงประเทศแคนาดา การสํารวจดังกลาว
ประกอบดวย 4.1) การสํารวจการสูบบุหรี่ในผูใหญในประเทศไทย ภายใตโครงการ Global Adult Tobacco 
Survey - GATS สํารวจในประชากรอายุต้ังแต 15 ป ขึ้นไป ดําเนินการครั้งแรกในปในป พ.ศ. 255110 4.2) 
การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน ภายใตโครงการ Global Youth Tobacco Survey - GYTS สํารวจใน
นักเรียนอายุต้ังแต 13-15 ป ดําเนินการครั้งแรกใน พ.ศ. 254811 การสํารวจครั้งนี้เปนครั้งที่ 2  4.3) การสํารวจ
การบริโภคยาสูบในนักศึกษาวิชาการแพทยและสาธารณสุข ภายใตโครงการ Global Health Professions 
Student Survey – GHPSS สํารวจในนักศึกษาแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ดําเนินการครั้งแรกใน พ.ศ. 
254812 

ในประเทศไทยไดมีดําเนินการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนภายใตโครงการ GYTS เปนครั้งแรกใน 
พ.ศ.2547 โดยความรวมมือระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข สําหรับการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 นี้เปนการสํารวจครั้งที่ 2 
ภายใตความรวมมือระหวางศูนยปองกันควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลกประจําภาคพ้ืน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต องคการการอนามัยโลกประจําประเทศไทย ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ผลการคนพบจากการสํารวจจะนําไปสูการ
ควบคุม กํากับการดําเนินการโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทยเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตาม
นโยบายของรัฐและกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกอันนําไปสูการลดผูสูบ              
รายใหม และการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของผูที่สูบบุหรี่ และการสัมผัสควันบุหรี่จากการสูบของบุคคลอื่น 
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1. เพ่ือศึกษาความชุกของการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบอ่ืนๆ ในนักเรียนอายุ 13-15 ป                     
ในระดับประเทศ ระดับภาค และกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคยาสูบในเยาวชน ไดแก การไดรับควันบุหรี่มือสอง               
การเขาถึงการบริโภคยาสูบ การเลิกบริโภคยาสูบ หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ               
การบริโภคยาสูบ การโฆษณาประชาสัมพันธ ยาสูบ และทัศนคติที่มีตอการบริโภคยาสูบ  
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        2 
 

 

การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย เปนการสํารวจภายใตโครงการ Globa Youth Tobacco 
Survey (GYTS) ภายใตความรวมมือระหวางศูนยปองกันควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการอนามัย
โลกประจําภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โครงการ GYTS เปนการสํารวจ
เยาวชนอายุ 13-15 ป ในโรงเรียนซึ่งออกแบบไวสําหรับการสํารวจในระดับประเทศ หรือเขตภูมิประเทศที่มี
ขอบเขตพื้นที่ที่แนนอน ซึ่งใชวิธีดําเนินการมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศที่ดําเนินการสํารวจ ไดแก                 
แบบแผนการสุมตัวอยาง การเลือกโรงเรียนและชั้นเรียน การจัดเตรียมแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล 
และการประมวลผลขอมูล เปนตน   

  

 ประชากรเปาหมาย (target population) ในการสํารวจนี้คือ นักเรียนอายุ 13-15 ป ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน               
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 เฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา 40 คน จํานวน
ประชากรเปาหมายทั้งประเทศรวม 2,483,314 คน ในระดับภาค ประกอบดวย ภาคกลาง จํานวน 663,006 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 835,651 คน ภาคเหนือ จํานวน 383,687 คน ภาคใต จํานวน 384,017 คน 
และกรุงเทพมหานคร จํานวน 216,953 คน 

  

 แบบแผนการสํารวจ (survey design) เปนการสํารวจภาคตัดขวาง (cross-sectional study)                
การสุมเปนแบบกลุม 2 ขั้น (2-stage cluster sampling) เพื่อใหไดขอมูลที่เปนตัวแทนนักเรียนระดับประเทศ
และระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร) โดยการสุม              
ขั้นที่ 1 โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา 40 คน ถูกสุมเลือกตามสัดสวนจํานวนนักเรียนในโรงเรียน                 
(25 โรงเรียนตอภาค) รวมทั้งหมด 125 โรงเรียน สําหรับการสุมขั้นที่ 2 หองเรียนถูกสุม และนักเรียนทุกคนใน
หองที่ถูกสุมเปนผูตอบแบบสอบถาม รวมนักเรียนที่เปนตัวอยางทั้งหมด 10,706 คน 
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การสํารวจดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 พบวา
โรงเรียนกลุมตัวอยางใหความรวมมือทุกโรงเรียน (รอยละ 100) และนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
7,649 คน (รอยละ 93.1) 

 

 แบบสอบถามท่ีใชในการสํารวจ ประกอบดวยขอคําถาม 8 ประเด็น ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1 
ดังนี้ คือ 

1) พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ 
2) การมีบิดามารดา หรือผูปกครอง และเพื่อนสนิทสูบบุหรี ่
3) การไดรับควันยาสูบที่บุคคลอ่ืนสูบ 
4) การเขาถึงการบริโภคยาสูบ 
5) การไดรับขอมูลขาวสารและการโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับยาสูบ 
6) การเลิกบริโภคยาสูบ 
7) หลักสูตรการเรยีนการสอนในโรงเรียนถึงอันตรายจากการบริโภคยาสูบ 
8) ทัศนคติที่มีตอการบริโภคยาสูบและผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ 

 
แบบสอบถามน้ีไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชสํารวจในประเทศตางๆ ที่เขารวมโครงการประกอบดวย

คําถามหลัก 54 คําถาม และคําถามที่คณะผูเช่ียวชาญดานการปองกันและควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศ
ไทยเพ่ิมเติม 7 คําถาม รวม 61 คําถาม คําถามหลักน้ีทุกประเทศที่เขารวมในโครงการ GYTS ตองใชเพื่อให
ขอมูลที่ไดผลการสํารวจสามารถเปรียบเทียบกันได สําหรับประเทศไทยคําถามหลักมีการปรับเปลี่ยนบาง 
เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทในประเทศ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากศูนยปองกันควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา เชน 
ยี่หอบุหรี่ที่สูบเปนประจํา ใชยี่หอบุหรี่ที่นิยมสูบในประเทศไทยในขอคําตอบที่ใหเลือก และชนิดของยาสูบ และ
ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ที่เพิ่มเติม ไดแก ฮุคกา บารากู ขี้โย เปนตน สวนขอคําถามที่เพิ่มเติมเปนคําถามที่
เกี่ยวของกับปญหาและมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย เชน การสูบบุหรี่ชูรส การใช              
ยาเสพติดใสในบุหรี่ การสูบบุหรี่รวมดวยเมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติด ราคาบุหรี่กับ
ปริมาณการสูบ และการซื้อบุหรี่แยกซอง เปนตน 

แบบสอบถามดังกลาวไดมีการแปลเปนภาษาไทยโดยคณะผูดําเนินการหลัก และใหบุคคลภายนอก
แปลกลับเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งไดรับการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของการแปลจากคณะผูวิจัยจาก CDC 
ไดมีการทดสอบความถูกตองและความเขาใจในแบบสอบถามโดยใหนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมปที่ 3 
ในโรงเรียนในเขตเมืองของจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนในเขตชนบทของจังหวัดสมุทรปราการ แหงละ 30 คน  
ซึ่งพบวา นักเรียนมีความเขาใจขอคําถามและการตอบเปนอยางดี และไดมีการเพิ่มเติมปรับปรุงขอคําถามที่ให
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เลือกบางขอ ไดแก คําถามถึงความคิดเห็นตอคนที่สูบบุหรี่โดยเพ่ิมขอคําตอบวา ‘เปนคนนารังเกียจ’ ในการ
ทดสอบแบบสอบถามนักเรียนใชเวลาประมาณ 25-50 นาที 

 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลกรมควบคุมโรคไดขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการผานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และไดมีหนังสือ
จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนในภาคตางๆ ภาคละ 25 แหง รวม 125 แหง รายช่ือโรงเรียนที่เขารวมดังรายละเอียดในภาคผนวก 2 

ผู เก็บขอมูลประกอบดวยคณะผู ดําเนินการหลักสวนกลางเปนผู เก็บขอมูลในโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร และเจาหนาที่สาธารณสุข สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ต้ังอยูเปนผูเก็บขอมูลในโรงเรียนในแตละจังหวัด  เหตุที่ไมใชครูเปนผูเก็บขอมูล เนื่องจากครูเปนผูมีอิทธิพลตอ
นักเรียนอาจทําใหมีผลตอการตอบแบบสอบถามของนักเรียนได รายช่ือผูรับผิดชอบและประสานการเก็บขอมูล
ดังภาคผนวก 3 ผูรับผิดชอบและประสานการเก็บขอมูลไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการช้ีแจง
รายละเอียดของโครงการ รายละเอียดและวัตถุประสงคของขอคําถามในแบบสอบถาม วิธีการเก็บขอมูล             
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพขอมูล และการจัดสงแบบสอบถามท่ีดําเนินการแลวมายังสวนกลาง  

กอนใหนักเรียนตอบแบบสอบถามผูเก็บขอมูลช้ีแจงใหนักเรียนทราบถึงสิทธิที่จะตอบหรือไมตอบ
แบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถาม โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (self-administered) 
ดวยความสมัครใจ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามที่มีคําตอบใหเลือกหลายขอ (multiple choices) 
โดยใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ตองการลงในกระดาษคําตอบ (answer sheet) ที่ทาง CDC จัดให ในการตอบ
แบบสอบถามนักเรียนใชเวลาประมาณ 30-45 นาที 
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การถวงน้ําหนัก (weighting) สําหรับขอมูลนักเรียนแตละคนไดมีการปรับสําหรับผู ไมตอบ
แบบสอบถามในระดับโรงเรียน หองเรียน และนักเรียน และการแปรผัน (variation) ในความนาจะเปน 
(probability) ของการเลือกในระดับโรงเรียนและหองเรียน การปรับสุดทายรวมการถวงน้ําหนักตามช้ันเรียน
และเพศไปยังประชากรนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนที่เลือกในแตละโรงเรียน สูตรการถวงน้ําหนักมีดังนี้ 

 W =  W1 * W2 * f1 * f2 * f3 * f4  
  

 W1 =  1/ความนาจะเปนของการเลือกแตละโรงเรียน 

 W2 =  1/ความนาจะเปนของการเลือกแตละหองเรียนในแตละโรงเรียนที่เลือก   

 f1  =  ในระดับโรงเรียน, การปรับโรงเรียนที่ไมเขารวมในการสํารวจ ซึ่งคํานวณตามขนาด
   ของจํานวนนักเรียนในโรงเรียน แบงเปนขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ 

 f2  =  ในระดับหองเรียน, การปรับหองเรียนที่ไมเขารวมโดยคํานวณในแตละโรงเรียน 

 f3  = ในระดับนักเรียน, การปรับนักเรียนที่ไมเขารวมโดยคํานวณในแตละหองเรียน 

 f4  =  การปรับในระดับช้ันภูมิคํานวณตามเพศและระดับช้ันเรียน 
 
การถวงน้ําหนักดําเนินการโดย CDC3 การถวงน้ําหนักในระดับประเทศและระดับภาค แสดงรายละเอียด

ในภาคผนวก 2 การวิเคราะหขอมูลในสวนขอคําถามหลัก CDC ใชโปรแกรม SUDAAN และขอคําถามเฉพาะ
ประเทศไทยและประเด็นที่วิเคราะหเพิ่มเติมคณะทํางานของประเทศไทยใชโปรแกรม SAS (statistical 
analysis system) version 9.1 ในการคํานวณการประมาณคาความชุก (prevalence estimates) ใน
ประชากรและความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคา (standard error–SE) ของคา 95% ชวงความ
เช่ือมั่น (95% confidence interval – CI) ความแตกตางในการประมาณคาความชุกพิจารณาจากระดับการมี
นัยสําคัญทางสถิติ (statistically significant) หากคา 95% ชวงความเชื่อมั่นไม overlap 
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   3 
 

 

  

จํานวนโรงเรียนตัวอยางที่เขารวมโครงการจาก 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ภาคละ 25 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น 125 โรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนทั้งหมดที่เปนตัวอยางเขารวมโครงการทุกโรงเรียน (รอยละ 100) 
สําหรับนักเรียนตัวอยางรวม 10,706 คน ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 9,944 คน คิดเปนอัตราการตอบรอยละ 
93.1 จําแนกตามภาคตางๆ อัตราการตอบสูงสุดในภาคเหนือ (รอยละ 94.2) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รอยละ 93.9) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 93.6) ภาคกลาง (รอยละ 92.3) และภาคใต (รอยละ 91.1)                    
ดังตาราง ก 

   ขนาดตัวอยาง และอัตราการตอบแบบสอบถามจําแนกตามภาค 

 
 

 
     

 125 125 100.0 10,706 9,944 93.1 
 

 กรุงเทพมหานคร 25 25 100.0 2,162 2,021 93.6 
 กลาง 25 25 100.0 1,878 1,731 92.3 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 25 100.0 2,200 2,061 93.9 
 เหนือ 25 25 100.0 2,296 2,153 94.2 
 ใต 25 25 100.0 2,170 1,978 91.1 
 

 

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9,944 คน มีอายุระหวาง 12-17 ป ทั้งนี้ 
นักเรียนอายุระหวาง 13-15 ป มีจํานวน 7,649 คน (รอยละ 76.9) อายุตํ่ากวา 13 ป จํานวน 2,176 คน      
(รอยละ 21.9) และอายุมากกวา 15 ป จํานวน 119 คน (รอยละ 1.2) ในการศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะนักเรียน
อายุระหวาง 13-15 ป ซึ่งมีจํานวน 7,649 คน เปนเพศชาย รอยละ 42.6 และเปนเพศหญิง รอยละ 57.4 
จําแนกตามชั้นเรียน คือ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 19.7 มัธยมศึกษาปที่ 2 รอยละ 42.3 และมัธยมศึกษา 
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ปที่ 3 รอยละ 38.0 จําแนกตามอายุ คือ อายุ 13 ป รอยละ 43.8 อายุ 14 ป รอยละ 40.7 และอายุ 15 ป               
รอยละ 15.5 จําแนกตามภาค ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร รอยละ 18.6 ภาคกลาง รอยละ 17.8                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 21.2 ภาคเหนือ รอยละ 21.9 และภาคใต รอยละ 20.5 ดังตาราง ข 

  จํานวนและรอยละของนักเรียนอายุ 13-15 ป ที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ช้ันเรียน อายุ 
และภาค 

   
 7,649 100.0 

 
ชาย 3,242 42.6 
หญิง 4,373 57.4 

 
มัธยมศึกษาปที่ 1 1,503 19.7 
มัธยมศึกษาปที่ 2 3,221 42.3 
มัธยมศึกษาปที่ 3 2,889 38.0 

 ( ) 
13 3,348 43.8 
14 3,112 40.7 
15 1,189 15.5 

  

กรุงเทพมหานคร 1,423 18.6 
กลาง 1,360 17.8 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,617 21.2 
เหนือ 1,673 21.9 
ใต 1,564 20.5 

 
ผลการสํารวจนําเสนอความชุก (prevalence) หรือรอยละ (percentage) 95% ชวงความเชื่อมั่น 

(95% Confidence Interval, CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป ในระดับประเทศ ซึ่งนําเสนอภาพรวม เพศ 
(ชายและหญิง) กลุมอายุ (อายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป) ในระดับภาค นําเสนอเฉพาะภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต 
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ปที่ 3 รอยละ 38.0 จําแนกตามอายุ คือ อายุ 13 ป รอยละ 43.8 อายุ 14 ป รอยละ 40.7 และอายุ 15 ป               
รอยละ 15.5 จําแนกตามภาค ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร รอยละ 18.6 ภาคกลาง รอยละ 17.8                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 21.2 ภาคเหนือ รอยละ 21.9 และภาคใต รอยละ 20.5 ดังตาราง ข 

  จํานวนและรอยละของนักเรียนอายุ 13-15 ป ที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ช้ันเรียน อายุ 
และภาค 

   
 7,649 100.0 

 
ชาย 3,242 42.6 
หญิง 4,373 57.4 

 
มัธยมศึกษาปที่ 1 1,503 19.7 
มัธยมศึกษาปที่ 2 3,221 42.3 
มัธยมศึกษาปที่ 3 2,889 38.0 

 ( ) 
13 3,348 43.8 
14 3,112 40.7 
15 1,189 15.5 

  

กรุงเทพมหานคร 1,423 18.6 
กลาง 1,360 17.8 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,617 21.2 
เหนือ 1,673 21.9 
ใต 1,564 20.5 

 
ผลการสํารวจนําเสนอความชุก (prevalence) หรือรอยละ (percentage) 95% ชวงความเชื่อมั่น 

(95% Confidence Interval, CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป ในระดับประเทศ ซึ่งนําเสนอภาพรวม เพศ 
(ชายและหญิง) กลุมอายุ (อายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป) ในระดับภาค นําเสนอเฉพาะภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต 
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การเคยสูบบุหรี่ หมายถึง การที่นักเรียนเคยสูบบุหรี่ หรือ ลองสูบบุหรี่เพียงแค 1-2 คร้ัง ไดจาก
คําถามวา “นักเรียนเคยสูบบุหรี่ หรือ ลองสูบบุหรี่เพียงแค 1-2 คร้ัง หรือไม” พบวา นักเรียนมีความชุกของ
การเคยสูบบุหรี่ รอยละ 25.8 นักเรียนชายมีความชุกสูงกวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญมากกวา 3 เทา  
(รอยละ 40.3 และรอยละ 12.1 ตามลําดับ) ความชุกของการเคยสูบบุหรี่นี้แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ                 
สูงเรียงตามอายุ กลาวคือ นักเรียนอายุ 15 ป มีความชุกสูงสุด (รอยละ 38.1) รองลงมาคือนักเรียนอายุ 14 ป 
(รอยละ 27.0) และต่ําสุดคือนักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 19.9) พิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของการเคย
สูบบุหรี่ของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและในภาคตางๆ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 

 
  

การใชผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดในปจจุบัน หมายถึง การที่นักเรียนสูบบุหรี่ต้ังแต 1 วันขึ้นไป หรือ เคย
ใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ทั้งชนิดมีควันและไมมีควันใน 30 วันกอนการสํารวจ ไดจากผูที่ตอบวา สูบบุหรี่ต้ังแต 
1 วันขึ้นไปในขอคําถาม “ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนสูบบุหรี่กี่วัน” หรือตอบวาเคยในขอคําถาม 
“ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนเคยสูบยาสูบชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากบุหรี่หรือไม (เชน ซิการ ฮุคกา 
บารากู ไปป บุหรี่มวนเอง ขี้โย เปนตน)” หรือ “ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนเคยใชยาสูบแบบไมมี
ควันหรือไม (เชน เคี้ยวยาเสน ยาฉุนอม/จุกทางปาก ยานัตถุที่มีสวนผสมของยาสูบสูดทางจมูก และหมากพลูที่
มียาเสนเปนสวนประกอบ เปนตน)” พบวา นักเรียนมีความชุกของการใชผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดในปจจุบัน
รอยละ 17.9 เพศชายมีความชุกสูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญเกือบ 3 เทา (รอยละ 26.9 และ รอยละ 9.2 
ตามลําดับ) ความชุกของการใชยาสูบทุกชนิดในนักเรียนอายุ 15 ป (รอยละ 28.0) สูงกวานักเรียนอายุ 14 ป 
(รอยละ 18.0) และนักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 13.9) อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของ
นักเรียนในกรุงเทพมหานคร และภาคตางๆ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 

 
 

การสูบบุหรี่ในปจจุบัน หมายถึง การที่นักเรียนสูบบุหรี่ต้ังแต 1 วันขึ้นไปใน 30 วันกอนการสํารวจ 
พบวา ความชุกของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันรอยละ 11.7 เพศชายมีความชุกสูงกวาเพศหญิงอยางมี
นัยสําคัญมากกวา 5 เทา (รอยละ 20.1 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ) พิจารณาตามอายุ ความชุกของการ                  
สูบบุหรี่ในปจจุบันของแตละอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญและสูงสุดในนักเรียนอายุ 15 ป (รอยละ 19.1) 
รองลงมาคือนักเรียนอายุ 14 ป (รอยละ 12.4) และต่ําสุดคือนักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 8.2) พิจารณาตาม
ภาค พบวา ความชุกของการสูบบุหรี่ในปจจุบันของทุกภาคไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 
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การสูบบุหรี่เปนประจําในปจจุบัน หมายถึง การที่นักเรียนสูบบุหรี่ต้ังแต 20 วันขึ้นไป ใน 30 วันกอน
การสํารวจ พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่เปนประจําในปจจุบันมีความชุกรอยละ 2.0 เพศชายมีความชุกสูงกวา            
เพศหญิงอยางมีนัยสําคัญมากกวา 12 เทา (รอยละ 3.7 และรอยละ 0.3 ตามลําดับ) ความชุกของนักเรียน           
อายุ 15 ป (รอยละ 4.8) และนักเรียนอายุ 14 ป (รอยละ 2.2) สูงกวานักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 0.8) อยางมี
นัยสําคัญ พิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของการสูบบุหรี่เปนประจําในปจจุบันของนักเรียนในทุกภาค                
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 
 

 ( )   

การใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ (ยกเวนบุหรี่) ในปจจุบัน หมายถึง ใน 30 วันกอนการสํารวจนักเรียนใช
ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ทั้งชนิดมีควันและไมมีควัน (ยกเวนบุหรี่) ผลิตภัณฑยาสูบท่ีใชในประเทศไทย ชนิดมีควัน 
ไดแก ซิการ ฮุคกา บารากู ไปป บุหรี่มวนเอง ขี้โย เปนตน ชนิดไมมีควัน ไดแก ยาเสน/ยาฉุนสําหรับเคี้ยว อม 
หรือจุกทางปาก ยานัตถุที่มีสวนผสมของยาสูบสูดทางจมูก และหมากพลูที่มียาเสนเปนสวนประกอบ เปนตน 
ผลการสํารวจ พบวา นักเรียนมีความชุกของการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ (ยกเวนบุหรี่) ในปจจุบันรอยละ 10.8 
นักเรียนชายมีความชุกสูงกวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญ 2.4 เทา (รอยละ 15.3 และ รอยละ 6.5 
ตามลําดับ) ความชุกของการสูบในนักเรียนอายุ 15 ป (รอยละ 18.3) สูงกวานักเรียนอายุ 14 ป (รอยละ 9.9) 
และนักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 8.6) อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาตามภาคพบวา ความชุกของการใชยาสูบอ่ืนๆ
ในภาคใต (รอยละ 13.8) สูงกวาในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 8.7) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 

 ( )   

การใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ (ยกเวนบุหรี่) ชนิดมีควันในปจจุบัน พบวา ความชุกของนักเรียนที่มีการใช
ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ (ยกเวนบุหรี่) ชนิดมีควันในปจจุบันรอยละ 8.7 นักเรียนชายมีความชุกสูงกวานักเรียน
หญิงอยางมีนัยสําคัญมากกวา 2.5 เทา (รอยละ 12.6 และ รอยละ 5.0 ตามลําดับ) และความชุกในนักเรียน
อายุ 15 ป (รอยละ 15.6) สูงกวานักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 6.5) อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาตามภาคพบวา
ความชุกในกรุงเทพมหานครและภาคตางๆ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 

  

การใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ชนิดไมมีควันในปจจุบัน พบวา ความชุกของนักเรียนที่มีการใชผลิตภัณฑ
ยาสูบอ่ืนๆ ชนิดไมมีควันในปจจุบันรอยละ 5.7 ความชุกของนักเรียนชาย (รอยละ 7.3) และนักเรียนหญิง 
(รอยละ 4.1) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ พิจารณาในนักเรียนอายุตางๆ พบวาความชุกของนกัเรียนอายุ 13 ป 
(รอยละ 5.0) อายุ 14 ป (รอยละ 5.1) และอายุ 15 ป (รอยละ 8.9) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ พิจารณา
นักเรียนในภาคตางๆ พบวา ความชุกในภาคใต (รอยละ 6.3) สูงกวากรุงเทพมหานคร (รอยละ 2.3) อยางมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 
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การสูบบุหรี่เปนประจําในปจจุบัน หมายถึง การที่นักเรียนสูบบุหรี่ต้ังแต 20 วันขึ้นไป ใน 30 วันกอน
การสํารวจ พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่เปนประจําในปจจุบันมีความชุกรอยละ 2.0 เพศชายมีความชุกสูงกวา            
เพศหญิงอยางมีนัยสําคัญมากกวา 12 เทา (รอยละ 3.7 และรอยละ 0.3 ตามลําดับ) ความชุกของนักเรียน           
อายุ 15 ป (รอยละ 4.8) และนักเรียนอายุ 14 ป (รอยละ 2.2) สูงกวานักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 0.8) อยางมี
นัยสําคัญ พิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของการสูบบุหรี่เปนประจําในปจจุบันของนักเรียนในทุกภาค                
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 
 

 ( )   

การใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ (ยกเวนบุหรี่) ในปจจุบัน หมายถึง ใน 30 วันกอนการสํารวจนักเรียนใช
ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ทั้งชนิดมีควันและไมมีควัน (ยกเวนบุหรี่) ผลิตภัณฑยาสูบที่ใชในประเทศไทย ชนิดมีควัน 
ไดแก ซิการ ฮุคกา บารากู ไปป บุหรี่มวนเอง ขี้โย เปนตน ชนิดไมมีควัน ไดแก ยาเสน/ยาฉุนสําหรับเคี้ยว อม 
หรือจุกทางปาก ยานัตถุที่มีสวนผสมของยาสูบสูดทางจมูก และหมากพลูที่มียาเสนเปนสวนประกอบ เปนตน 
ผลการสํารวจ พบวา นักเรียนมีความชุกของการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ (ยกเวนบุหรี่) ในปจจุบันรอยละ 10.8 
นักเรียนชายมีความชุกสูงกวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญ 2.4 เทา (รอยละ 15.3 และ รอยละ 6.5 
ตามลําดับ) ความชุกของการสูบในนักเรียนอายุ 15 ป (รอยละ 18.3) สูงกวานักเรียนอายุ 14 ป (รอยละ 9.9) 
และนักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 8.6) อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาตามภาคพบวา ความชุกของการใชยาสูบอ่ืนๆ
ในภาคใต (รอยละ 13.8) สูงกวาในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 8.7) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 

 ( )   

การใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ (ยกเวนบุหรี่) ชนิดมีควันในปจจุบัน พบวา ความชุกของนักเรียนที่มีการใช
ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ (ยกเวนบุหรี่) ชนิดมีควันในปจจุบันรอยละ 8.7 นักเรียนชายมีความชุกสูงกวานักเรียน
หญิงอยางมีนัยสําคัญมากกวา 2.5 เทา (รอยละ 12.6 และ รอยละ 5.0 ตามลําดับ) และความชุกในนักเรียน
อายุ 15 ป (รอยละ 15.6) สูงกวานักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 6.5) อยางมีนัยสําคัญ พิจารณาตามภาคพบวา
ความชุกในกรุงเทพมหานครและภาคตางๆ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 

  

การใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ชนิดไมมีควันในปจจุบัน พบวา ความชุกของนักเรียนที่มีการใชผลิตภัณฑ
ยาสูบอ่ืนๆ ชนิดไมมีควันในปจจุบันรอยละ 5.7 ความชุกของนักเรียนชาย (รอยละ 7.3) และนักเรียนหญิง 
(รอยละ 4.1) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ พิจารณาในนักเรียนอายุตางๆ พบวาความชุกของนกัเรียนอายุ 13 ป 
(รอยละ 5.0) อายุ 14 ป (รอยละ 5.1) และอายุ 15 ป (รอยละ 8.9) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ พิจารณา
นักเรียนในภาคตางๆ พบวา ความชุกในภาคใต (รอยละ 6.3) สูงกวากรุงเทพมหานคร (รอยละ 2.3) อยางมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 1) 

 . . 2552

  

 อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ไดจากคําถาม “นักเรียนเคยลองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ
เทาใด?” ซึ่งคําตอบใหเลือก คือ สูบครั้งแรกเมื่อ ก) อายุนอยกวาหรือเทากับ 7 ป ข) อายุ 8 หรือ 9 ป ค) อายุ 
10 หรือ 11 ป ง) อายุ 12 หรือ 13 ป จ) อายุ 14 หรือ 15 ป และ ง) อายุ 16 ป หรือมากกวา ผลการสํารวจ
พบวา นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่สูบครั้งแรกเมื่ออายุตํ่ากวา 10 ป มีความชุกรอยละ 18.9 ความชุกของนักเรียน
ชาย (รอยละ 18.4) และนักเรียนหญิง (รอยละ 20.9) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ การสูบคร้ังแรกเมื่ออายุ            
ตํ่ากวา 10 ป ในนักเรียนอายุ 13 ป มีความชุกสูงกวานักเรียนอายุ 15 ป อยางมีนัยสําคัญมากกวา 2 เทา            
(รอยละ 24.8 และรอยละ 10.8 ตามลําดับ) พิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของการสูบคร้ังแรกเมื่ออายุ            
ต่ํากวา 10 ป ของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและในแตละภาคไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 2) 
 

 

การสูบบุหรี่วันละ 6 มวนขึ้นไปในนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีความชุกรอยละ 11.8 นักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงมีความชุกไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 12.6 และ รอยละ 8.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ 
พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนใน
ภาคตางๆ (ตารางที่ 2) 

 
 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชามีความชุกรอยละ 9.4 นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงมีความชุกไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 9.8 และรอยละ 5.8 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา 
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาค
ตางๆ (ตารางที่ 2) 
 

 

นกัเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่มีแนวคิดที่จะเริ่มสูบบุหรี่ในอีก 1 ปขางหนา ไดจาก 2 ขอคําถาม คือ 1) ถามี
เพื่อนสนิทใหบุหรี่นักเรียนจะสูบหรือไม และ 2) ในอีก 12 เดือนขางหนาน้ี นักเรียนคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม  
ซึ่งคําตอบที่ใหเลือกคือ ก. ไมสูบอยางแนนอน ข. บางทีอาจจะไมสูบ ค. บางทีอาจจะสูบ ง. สูบอยางแนนอน 
การมีแนวคิดที่เริ่มสูบบุหรี่ในอีก 1 ปขางหนาของนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ ไดจากนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่และ
ตอบคําตอบ สูบอยางแนนอน บางทีอาจจะสูบ หรือบางทีอาจจะไมสูบ ในขอคําถามขอใดขอหนึ่งขางตน              
ผลการสํารวจ พบวา นักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ มีแนวคิดที่จะเริ่มสูบบุหรี่ใน 1 ปขางหนารอยละ 8.6 เพศชายมี
แนวคิดดังกลาวสูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญเกือบ 3 เทา (รอยละ 14.2 และรอยละ 5.1 ตามลําดับ) แตไม
มีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป  อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และระหวางนักเรียน
ในภาคตางๆ (ตารางที่ 2) 
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นอกจากการสูบบุหรี่และการใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ทั้งชนิดมีควันและไมมีควันแลว การสํารวจใน
ประเทศไทยไดเพิ่มขอคําถามเกี่ยวกับ การใสสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบ และการสูบบุหรี่รวมดวยเมื่อดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติด ของนักเรียนทีสูบบุหรี่ในปจจุบัน ดังนี้ 1) นักเรียนใสสารเสพติด
อ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบหรือไม และ 2) เมื่อด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดใดๆ นักเรียนมักจะสูบบุหรี่
รวมดวยหรือไม  

   

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเคยใสสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบรอยละ 33.6 ความชุกดังกลาวใน
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่สูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 34.8 และรอยละ 27.2 
ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของความชุกดังกลาวในนักเรียนที่สูบบุหรี่
ในปจจุบันอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และระหวางภาคตางๆ (ตารางที่ 3) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดมีความชุกของการ             
สูบบุหรี่รวมดวยรอยละ 44.8 ความชุกดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (รอยละ 43.4 และ รอยละ 52.1 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางความชุกดังกลาวของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอายุ 13 ป อายุ                
14 ป และอายุ 15 ป และระหวางภาคตางๆ (ตารางที่ 3) 

 
 

สถานที่ที่สูบบุหรี่ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน ไดจากขอคําถามวา “นักเรียนสูบบุหรี่เปนประจํา            
ที่ใด” โดยใหนักเรียนเลือกเพียงคําตอบเดียวเทานั้นจากคําตอบที่ใหเลือกคือ 1) สูบที่บาน 2) สูบที่โรงเรียน               
3) สูบที่ทํางาน 4) สูบที่บานเพ่ือน 5) สูบในงานสังสรรคตางๆ 6) สูบในที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่             
(เชน สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา ตลาดนัด ปายรถประจําทาง เปนตน) และ 7) ที่อ่ืนๆ ผลการสํารวจ 
พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน สูบบุหรี่เปนประจําที่บานตนเอง รอยละ 25.5 สูบท่ีบานเพื่อน รอยละ 
18.8 สูบที่โรงเรียน รอยละ 15.9 สูบในงานสังสรรคตางๆ รอยละ 9.3 สูบในที่สาธารณะ รอยละ 2.7 และสูบที่
ทํางาน รอยละ 1.8  (ตารางที่ 4) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบเปนประจําที่บานตนเองรอยละ 25.5 โดยการสูบเปนประจําที่บาน
ตนเองไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญในนักเรียนชาย (รอยละ 25.3) และนักเรียนหญิง (รอยละ 28.5) ในนักเรียน
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นอกจากการสูบบุหรี่และการใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ทั้งชนิดมีควันและไมมีควันแลว การสํารวจใน
ประเทศไทยไดเพิ่มขอคําถามเกี่ยวกับ การใสสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบ และการสูบบุหรี่รวมดวยเมื่อดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติด ของนักเรียนทีสูบบุหรี่ในปจจุบัน ดังนี้ 1) นักเรียนใสสารเสพติด
อ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบหรือไม และ 2) เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดใดๆ นักเรียนมักจะสูบบุหรี่
รวมดวยหรือไม  

   

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเคยใสสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบรอยละ 33.6 ความชุกดังกลาวใน
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่สูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 34.8 และรอยละ 27.2 
ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของความชุกดังกลาวในนักเรียนที่สูบบุหรี่
ในปจจุบันอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และระหวางภาคตางๆ (ตารางที่ 3) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดมีความชุกของการ             
สูบบุหรี่รวมดวยรอยละ 44.8 ความชุกดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (รอยละ 43.4 และ รอยละ 52.1 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางความชุกดังกลาวของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอายุ 13 ป อายุ                
14 ป และอายุ 15 ป และระหวางภาคตางๆ (ตารางที่ 3) 

 
 

สถานที่ที่สูบบุหรี่ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน ไดจากขอคําถามวา “นักเรียนสูบบุหรี่เปนประจํา            
ที่ใด” โดยใหนักเรียนเลือกเพียงคําตอบเดียวเทานั้นจากคําตอบที่ใหเลือกคือ 1) สูบที่บาน 2) สูบที่โรงเรียน               
3) สูบที่ทํางาน 4) สูบที่บานเพ่ือน 5) สูบในงานสังสรรคตางๆ 6) สูบในที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่             
(เชน สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา ตลาดนัด ปายรถประจําทาง เปนตน) และ 7) ที่อ่ืนๆ ผลการสํารวจ 
พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน สูบบุหรี่เปนประจําที่บานตนเอง รอยละ 25.5 สูบที่บานเพ่ือน รอยละ 
18.8 สูบที่โรงเรียน รอยละ 15.9 สูบในงานสังสรรคตางๆ รอยละ 9.3 สูบในที่สาธารณะ รอยละ 2.7 และสูบที่
ทํางาน รอยละ 1.8  (ตารางที่ 4) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบเปนประจําที่บานตนเองรอยละ 25.5 โดยการสูบเปนประจําที่บาน
ตนเองไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญในนักเรียนชาย (รอยละ 25.3) และนักเรียนหญิง (รอยละ 28.5) ในนักเรียน
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อายุ 13 ป (รอยละ 21.7) 14 ป (รอยละ 30.1) และ 15 ป (รอยละ 22.5) พิจารณานักเรียนในภาคตางๆ 
พบวา การสูบเปนประจําที่บานตนเองของนักเรียนในภาคเหนือ (รอยละ 33.7) และภาคใต (รอยละ 32.7)             
สูงกวา ภาคกลาง (รอยละ 14.9) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 4) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบเปนประจําที่บานเพื่อนรอยละ 18.8 โดยการสูบบุหรี่ที่บานเพื่อนของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 19.5 และ รอยละ 15.5 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป 
และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 4) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบเปนประจําที่โรงเรียน รอยละ 15.9 พบวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและหญิง (รอยละ 15.5 และ รอยละ 17.9 ตามลําดับ) และระหวางอายุ 13 ป 
14 ป และ 15 ป (รอยละ 18.6 รอยละ 13.9  และ รอยละ 15.9 ตามลําดับ) พิจารณานักเรียนในภาคตางๆ 
พบวา การสูบเปนประจําที่โรงเรียนของนักเรียนในภาคกลาง (รอยละ 20.8) และภาคใต (รอยละ 21.0) สูงกวา
ภาคเหนือ (รอยละ 5.5) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 4) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบเปนประจําในงานสังสรรคตางๆ รอยละ 9.3 พบวา ไมมีความแตกตาง
ระหวางเพศชายและหญิง (รอยละ 9.3 และ รอยละ 10.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา การสูบเปนประจําใน
งานสังสรรคตางๆ ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางภาคตางๆ ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 4) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบเปนประจําในสถานที่สาธารณะรอยละ 2.7 โดยนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 2.1 และ รอยละ 6.4 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาค
ตางๆ (ตารางที่ 4) 
 

  

ยี่หอบุหรี่ที่นักเรียนสูบประจํานั้น ไดจากคําถามวา “ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนสูบบุหรี่
ยี่หอใดเปนประจํา (เลือกเพียง 1 คําตอบเทานั้น)” ซึ่งคําตอบที่ใหเลือกไดเพ่ิมคําตอบที่เปนยี่หอที่นิยมใน
ประเทศไทยโดยใหนักเรียนเลือกยี่หอบุหรี่ที่สูบประจําเพียงยี่หอเดียวจากย่ีหอที่ผลิตในประเทศ ไดแก กรองทิพย 
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และสายฝน และยี่หอที่นําเขาจากตางประเทศใหเลือก ไดแก มารลโบโร (Marlboro) แอลแอนดเอ็ม (L & M) 
และไมลดเซเวน (Mild Seven) ผลการสํารวจพบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันนิยมสูบบุหรี่ยี่หอกรองทิพย
มากท่ีสุด รอยละ 41.5 รองลงมาคือ ยี่หอสายฝน รอยละ 18.8 และยี่หอจากตางประเทศ (ทั้ง 3 ยี่หอที่ให
เลือกรวมกัน) รอยละ 13.0 นอกจากนั้น ยี่หออื่นๆ (ไมระบุยี่หอ) รอยละ 17.9 และไมมียี่หอที่สูบประจํา รอยละ 
8.8 (ตารางที่ 5) ดังรายละเอียดตอไปนี้  

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการสูบบุหรี่กรองทิพยเปนยี่หอประจํารอยละ 41.5 อัตราดังกลาว
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางเพศชายและเพศหญิง (รอยละ 42.3 และรอยละ 37.6 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ อัตราดังกลาวของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ปไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 37.2 รอยละ 39.8 และรอยละ 48.4 ตามลําดับ) พิจารณารายภาคพบวา อัตรา
การสูบบุหรี่กรองทิพยเปนยี่หอประจําของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 53.4) และ
ภาคใต (รอยละ 52.1) สูงกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 32.4) (ตารางที่ 5) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการสูบบุหรี่สายฝนเปนยี่หอประจํา รอยละ 18.8 อัตราในเพศชาย
และเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 19.2 และรอยละ 16.5 ตามลําดับ) นอกจากนี้ อัตรา
ดังกลาวของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ปไมแตกตางกันอยาง                   
มีนัยสําคัญ (รอยละ 23.2 รอยละ 17.8 และรอยละ 15.7 ตามลําดับ) พิจารณารายภาคพบวา อัตราการ              
สูบบุหรี่สายฝนเปนยี่หอประจําของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 27.6)                     
สูงกวาภาคเหนือ (รอยละ 14.2) และภาคใต (รอยละ 9.0) (ตารางที่ 5) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการสูบบุหรี่ตางประเทศเปนยี่หอประจํา รอยละ 13.0 อัตรา
ดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางเพศชายและเพศหญิง (รอยละ 12.1 และรอยละ 16.9 
ตามลําดับ) และในนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป (รอยละ 9.6 รอยละ 
13.8 และ รอยละ 15.4 ตามลําดับ) พิจารณารายภาคพบวา อัตราการสูบบุหรี่ตางประเทศเปนยี่หอประจําของ
นักเรียนที่สูบบุหรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 3.3) ตํ่ากวาทุกภาค (ตารางที่ 5) 
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และสายฝน และยี่หอที่นําเขาจากตางประเทศใหเลือก ไดแก มารลโบโร (Marlboro) แอลแอนดเอ็ม (L & M) 
และไมลดเซเวน (Mild Seven) ผลการสํารวจพบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันนิยมสูบบุหรี่ยี่หอกรองทิพย
มากที่สุด รอยละ 41.5 รองลงมาคือ ยี่หอสายฝน รอยละ 18.8 และยี่หอจากตางประเทศ (ทั้ง 3 ยี่หอที่ให
เลือกรวมกัน) รอยละ 13.0 นอกจากนั้น ยี่หออื่นๆ (ไมระบุยี่หอ) รอยละ 17.9 และไมมียี่หอที่สูบประจํา รอยละ 
8.8 (ตารางที่ 5) ดังรายละเอียดตอไปนี้  

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการสูบบุหรี่กรองทิพยเปนยี่หอประจํารอยละ 41.5 อัตราดังกลาว
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางเพศชายและเพศหญิง (รอยละ 42.3 และรอยละ 37.6 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ อัตราดังกลาวของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ปไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 37.2 รอยละ 39.8 และรอยละ 48.4 ตามลําดับ) พิจารณารายภาคพบวา อัตรา
การสูบบุหรี่กรองทิพยเปนยี่หอประจําของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 53.4) และ
ภาคใต (รอยละ 52.1) สูงกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 32.4) (ตารางที่ 5) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการสูบบุหรี่สายฝนเปนยี่หอประจํา รอยละ 18.8 อัตราในเพศชาย
และเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 19.2 และรอยละ 16.5 ตามลําดับ) นอกจากนี้ อัตรา
ดังกลาวของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ปไมแตกตางกันอยาง                   
มีนัยสําคัญ (รอยละ 23.2 รอยละ 17.8 และรอยละ 15.7 ตามลําดับ) พิจารณารายภาคพบวา อัตราการ              
สูบบุหรี่สายฝนเปนย่ีหอประจําของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 27.6)                     
สูงกวาภาคเหนือ (รอยละ 14.2) และภาคใต (รอยละ 9.0) (ตารางที่ 5) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการสูบบุหรี่ตางประเทศเปนย่ีหอประจํา รอยละ 13.0 อัตรา
ดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางเพศชายและเพศหญิง (รอยละ 12.1 และรอยละ 16.9 
ตามลําดับ) และในนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป (รอยละ 9.6 รอยละ 
13.8 และ รอยละ 15.4 ตามลําดับ) พิจารณารายภาคพบวา อัตราการสูบบุหรี่ตางประเทศเปนยี่หอประจําของ
นักเรียนที่สูบบุหรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 3.3) ตํ่ากวาทุกภาค (ตารางที่ 5) 
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 1 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป เคยสูบบุหรี ่สูบบุหรี่และใชผลิตภัณฑยาสบูอ่ืนๆ    
ในปจจุบัน ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

  

  

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 25.8 
(23.4-28.4) 

17.9 
(15.0-21.2) 

11.7 
(10.2-13.4) 

2.0 
(1.5-2.7) 

10.8 
(8.1-14.1) 

8.7 
(6.2-12.0) 

5.7 
(3.4-9.3) 

 

ชาย 40.3 
(36.7-44.0) 

26.9 
(23.1-31.1) 

20.1 
(17.4-23.1) 

3.7 
(2.8-5.0) 

15.3 
(12.0-19.2) 

12.6 
(9.6-16.5) 

7.3 
(4.5-11.5) 

หญิง 12.1 
(10.4-13.9) 

9.2 
(6.8-12.2) 

3.8 
(3.0-4.8) 

0.3 
(0.2-0.6) 

6.5 
(4.4-9.5) 

5.0 
(3.0-8.1) 

4.1 
(2.2-7.4) 

 ( ) 

13 19.9 
(17.5-22.6) 

13.9 
(11.3-17.0) 

8.2 
(6.9-9.7) 

0.8 
(0.5-1.3) 

8.6 
(6.3-11.6) 

6.5 
(4.4-9.5) 

5.0 
(3.0-8.2) 

14 27.0 
(23.7-30.5) 

18.0 
(15.1-21.3) 

12.4 
(10.3-14.9) 

2.2 
(1.4-3.3) 

9.9 
(7.8-12.6) 

8.1 
(6.1-10.7) 

5.1 
(3.3-7.6) 

15 38.1 
(33.1-43.0) 

28.0 
(22.1-34.8) 

19.1 
(15.6-23.2) 

4.8 
(3.3-7.1) 

18.3 
(12.8-25.4) 

15.6 
(10.4-22.7) 

8.9 
(4.2-17.8) 

 
กรงุเทพ- 
มหานคร 

23.8 
(17.3-31.8) 

14.1 
(10.7-18.4) 

10.3 
(6.7-15.5) 

1.8 
(1.1-2.8) 

8.7 
(6.6-11.3) 

7.3 
(5.3-10.1) 

2.3 
(1.6-3.4) 

กลาง 26.3 
(21.6-31.7) 

16.4 
(13.1-20.4) 

12.3 
(9.6-16.7) 

2.2 
(1.3-3.8) 

8.8 
(6.7-11.5) 

7.3 
(5.4-9.9) 

3.6 
(2.4-5.3) 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

23.2 
(18.9-28.3) 

20.3 
(12.4-31.4) 

11.0 
(8.0-14.9) 

1.7 
(0.9-3.2) 

13.0 
(6.0-25.8) 

10.3 
(4.0-23.9) 

9.2 
(3.1-24.2) 

เหนือ 26.8 
(18.9-36.4) 

15.0 
(10.0-22.0) 

11.4 
(7.2-17.6) 

2.4 
(1.0-5.7) 

8.2 
(5.4-12.4) 

7.0 
(4.4-10.9) 

3.6 
(2.4-5.4) 

ใต 30.2 
(24.7-36.4) 

20.6 
(17.3-24.4) 

12.9 
(9.3-17.7) 

2.0 
(1.1-3.8) 

13.8 
(11.4-16.7) 

10.6 
(9.0-10.4) 

6.3 
(4.9-8.0) 
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 2  รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป ที่สูบบุหรีใ่นปจจุบัน เริ่มสบูบุหรี่ต้ังแตอายุ    
นอยกวา 10 ป สูบบุหรี่วันละ 6 มวนขึ้นไป สูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา และนักเรียนที่ไมเคย
สูบบุหรี่มีแนวความคิดวาจะสูบบุหรี่ใน 1 ปขางหนา ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 

 

 
 1   10  

    
6  

          
 

 18.9 (15.7-22.5) 11.8 (9.5-14.7) 9.4 (6.4-13.5) 8.6 (7.2-10.2) 
 

 ชาย 18.4 (15.2-22.2) 12.6 (9.7-16.2) 9.8 (6.4-14.9) 14.2 (11.5-17.5) 
 หญิง 20.9 (15.0-28.3) 8.2 (3.8-16.8) 5.8 (1.8-17.3) 5.1 (4.2-6.1) 

 ( ) 
 13 24.8 (20.2-30.1) 9.5 (6.4-13.8) 7.2 (2.8-17.0) 6.7 (5.6-8.0) 
 14 19.1 (14.8-24.2) 9.1 (6.1-13.3) 8.5 (5.0-14.0) 9.9 (8.0-12.3) 
 15 10.8 (7.4-15.6) 18.8 (12.9-26.6) 11.8 (7.3-18.7) 10.9 (7.5-15.7) 

 
 กรงุเทพมหานคร 12.0 (8.7-16.4) 13.0 (6.7-23.6) 7.4 (3.5-15.0) 8.1 (6.7-9.8) 
 กลาง 17.1 (11.6-24.5) 10.1 (5.9-17.0) 8.7 (3.9-18.5) 9.0 (6.4-12.7) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.1 (14.7-31.8) 8.8 (4.8-15.5) 8.0 (2.9-20.2) 8.2 (5.2-12.8) 
 เหนือ 16.9 (13.2-21.5) 15.7 (11.0-21.9) 11.8 (7.0-19.2) 8.6 (6.2-12.0) 
 ใต 21.6 (13.2-33.2) 17.1 (11.7-24.3) 11.4 (4.6-25.6) 8.6 (6.7-10.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 



27

รายงานการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552  . . 2552

 2  รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป ที่สูบบุหรีใ่นปจจุบัน เริ่มสบูบุหรี่ต้ังแตอายุ    
นอยกวา 10 ป สูบบุหรี่วันละ 6 มวนขึ้นไป สูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา และนักเรียนที่ไมเคย
สูบบุหรี่มีแนวความคิดวาจะสูบบุหรี่ใน 1 ปขางหนา ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 

 

 
 1   10  

    
6  

          
 

 18.9 (15.7-22.5) 11.8 (9.5-14.7) 9.4 (6.4-13.5) 8.6 (7.2-10.2) 
 

 ชาย 18.4 (15.2-22.2) 12.6 (9.7-16.2) 9.8 (6.4-14.9) 14.2 (11.5-17.5) 
 หญิง 20.9 (15.0-28.3) 8.2 (3.8-16.8) 5.8 (1.8-17.3) 5.1 (4.2-6.1) 

 ( ) 
 13 24.8 (20.2-30.1) 9.5 (6.4-13.8) 7.2 (2.8-17.0) 6.7 (5.6-8.0) 
 14 19.1 (14.8-24.2) 9.1 (6.1-13.3) 8.5 (5.0-14.0) 9.9 (8.0-12.3) 
 15 10.8 (7.4-15.6) 18.8 (12.9-26.6) 11.8 (7.3-18.7) 10.9 (7.5-15.7) 

 
 กรงุเทพมหานคร 12.0 (8.7-16.4) 13.0 (6.7-23.6) 7.4 (3.5-15.0) 8.1 (6.7-9.8) 
 กลาง 17.1 (11.6-24.5) 10.1 (5.9-17.0) 8.7 (3.9-18.5) 9.0 (6.4-12.7) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 22.1 (14.7-31.8) 8.8 (4.8-15.5) 8.0 (2.9-20.2) 8.2 (5.2-12.8) 
 เหนือ 16.9 (13.2-21.5) 15.7 (11.0-21.9) 11.8 (7.0-19.2) 8.6 (6.2-12.0) 
 ใต 21.6 (13.2-33.2) 17.1 (11.7-24.3) 11.4 (4.6-25.6) 8.6 (6.7-10.8) 
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 3    รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน เคยใสสารเสพติดอ่ืนๆ  
 ในบุหรี่ที่สูบ และสูบบุหรี่รวมดวยเมื่อด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติด  
 ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

    
  

 33.6 (27.7-39.5) 44.8 (38.2-51.4) 
 

 ชาย 34.8 (29.1-40.5) 43.4 (35.7-51.1) 
 หญิง 27.2 (9.1-45.3) 52.1 (37.7-66.5) 

 ( ) 
 13 22.2 (12.0-32.4) 33.3 (23.5-43.1) 
 14 34.2 (26.1-42.2) 47.2 (35.7-58.8) 
 15 42.8 (31.3-54.3) 51.3 (40.2-62.3) 

 
 กรุงเทพมหานคร 41.3 (30.9-51.8) 47.9 (35.4-60.4) 
 กลาง 37.6 (25.2-49.9) 44.5 (28.6-60.4) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 28.8 (19.0-38.6) 49.5 (40.8-58.1) 
 เหนือ 27.0 (14.7-39.2) 47.8 (33.8-61.8) 
 ใต 36.7 (21.5-51.9) 35.1 (18.7-51.5) 
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 4 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน สูบบุหรี่เปนประจํา          
ตามสถานที่ตางๆ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
 

     
 25.5 (21.9-29.4) 18.8 (14.6-24.0) 15.9 (11.4-21.6) 9.3 (7.3-11.7) 2.7 (1.6-4.5) 
 

 ชาย 25.3 (21.2-29.9) 19.5 (14.6-25.5) 15.5 (11.0-21.4) 9.3 (6.8-12.7) 2.1 (1.2-3.7) 
 หญิง 28.5 (20.7-37.7) 15.5 (10.1-23.1) 17.9 (11.2-27.5) 10.2 (5.1-19.5) 6.4 (2.3-16.6) 

  ( ) 
 13 21.7 (15.9-28.7) 15.2 (10.4-21.8) 18.6 (11.5-28.7) 7.9 (3.5-16.9) 3.0 (1.0-8.3) 
 14 30.1 (24.4-36.5) 21.2 (15.1-28.9) 13.9 (9.5-20.0) 8.7 (5.3-14.1) 2.1 (0.8-5.2) 
 15 22.5 (16.7-29.7) 19.1 (13.3-26.7) 15.9 (8.7-27.3) 11.7 (6.7-19.5) 3.5 (1.7-6.8) 

 
 กรุงเทพ-
 มหานคร 28.8 (16.2-45.8) 19.6 (9.8-35.4) 9.7 (5.8,15.6) 6.4 (3.7-10.9) 4.1 (1.7-9.7) 

 กลาง 14.9 (8.8-24.1) 17.0 (8.9-30.2) 20.8 (11.9,33.9) 11.5 (7.0-18.2) 6.3 (3.5-11.0) 
 ตะวันออก 
 เฉียงเหนือ 27.5 (20.4-35.8) 18.9 (10.4-31.9) 9.7 (3.1,26.0) 10.4 (7.0-15.2) 1.0 (0.1-8.9) 

 เหนือ 33.7 (24.3-44.5) 16.0 (9.6-25.3) 5.5 (3.3,9.0) 11.5 (7.0-18.3) 1.3 (0.3-5.8) 
 ใต 32.7 (25.4-41.0) 24.2 (16.5-33.9) 21.0(10.3,38.2) 2.8 (0.9-8.7) 0 
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 4 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน สูบบุหรี่เปนประจํา          
ตามสถานที่ตางๆ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
 

     
 25.5 (21.9-29.4) 18.8 (14.6-24.0) 15.9 (11.4-21.6) 9.3 (7.3-11.7) 2.7 (1.6-4.5) 
 

 ชาย 25.3 (21.2-29.9) 19.5 (14.6-25.5) 15.5 (11.0-21.4) 9.3 (6.8-12.7) 2.1 (1.2-3.7) 
 หญิง 28.5 (20.7-37.7) 15.5 (10.1-23.1) 17.9 (11.2-27.5) 10.2 (5.1-19.5) 6.4 (2.3-16.6) 

  ( ) 
 13 21.7 (15.9-28.7) 15.2 (10.4-21.8) 18.6 (11.5-28.7) 7.9 (3.5-16.9) 3.0 (1.0-8.3) 
 14 30.1 (24.4-36.5) 21.2 (15.1-28.9) 13.9 (9.5-20.0) 8.7 (5.3-14.1) 2.1 (0.8-5.2) 
 15 22.5 (16.7-29.7) 19.1 (13.3-26.7) 15.9 (8.7-27.3) 11.7 (6.7-19.5) 3.5 (1.7-6.8) 

 
 กรุงเทพ-
 มหานคร 28.8 (16.2-45.8) 19.6 (9.8-35.4) 9.7 (5.8,15.6) 6.4 (3.7-10.9) 4.1 (1.7-9.7) 

 กลาง 14.9 (8.8-24.1) 17.0 (8.9-30.2) 20.8 (11.9,33.9) 11.5 (7.0-18.2) 6.3 (3.5-11.0) 
 ตะวันออก 
 เฉียงเหนือ 27.5 (20.4-35.8) 18.9 (10.4-31.9) 9.7 (3.1,26.0) 10.4 (7.0-15.2) 1.0 (0.1-8.9) 

 เหนือ 33.7 (24.3-44.5) 16.0 (9.6-25.3) 5.5 (3.3,9.0) 11.5 (7.0-18.3) 1.3 (0.3-5.8) 
 ใต 32.7 (25.4-41.0) 24.2 (16.5-33.9) 21.0(10.3,38.2) 2.8 (0.9-8.7) 0 
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 5 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน สูบบุหรี่ยี่หอประจํา  
 ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
 

   
 41.5 (36.6-46.3) 18.8 (15.7-21.9) 13.0 (9.6-16.3) 
 

   ชาย 42.3 (36.9-47.7) 19.2 (16.1-22.3) 12.1 (8.2-16.0) 
 หญิง 37.6 (26.1-49.1) 16.5 (8.0-25.0) 16.9 (8.7-25.2) 

 ( ) 
 13 37.2 (28.0-46.5) 23.2 (15.5-31.0) 9.6 (5.4-13.7) 
 14 39.8 (32.4-47.2) 17.8 (12.0-23.5) 13.8 (8.6-19.0) 
 15 48.4 (37.9-58.9) 15.7 (28.3-23.1) 15.4 (9.5-21.3) 

 
 กรุงเทพมหานคร 53.4 (45.1-61.7) 16.7 (8.9-24.6) 17.3 (9.6-25.0) 
 กลาง 44.8 (37.3-52.4) 18.5 (11.1-25.9) 19.8 (11.8-27.7) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 32.4 (23.7-41.2) 27.6 (22.5-32.7) 3.3 (0.9-5.8) 
 เหนือ 33.6 (20.5-46.7) 14.2 (7.5-20.9) 17.9 (11.5-24.3) 
 ใต 52.1 (42.4-61.9) 9.0 (5.6-12.4) 10.2 (7.1-13.4) 
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การมีสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสูบบุหรี่ที่สําคัญคือ การมีบิดาและ/หรือมารดาหรือ
ผูปกครอง และเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ ในการสํารวจนี้ บทบาทของบิดาและ/หรือมารดาหรือผูปกครอง และเพื่อน
สนิทตอการสูบบุหรี่ของนักเรียนไดจากคําถาม ดังนี้ 1) บิดาและ/หรือมารดาหรือผูปกครองของนักเรียน                  
สูบบุหรี่หรือไม 2) มีคนในครอบครัวของนักเรียนพูดถึงผลเสียตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่หรือไม 3) นักเรียน              
มีเพื่อนสนิทที่เปนผูสูบบุหรี่บางหรือไม ผลการสํารวจมีดังนี้  

/    

พบวา รอยละ 48.3 ของนักเรียนมีบิดาและ/หรือมารดาหรือผูปกครองหรือคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่            
เมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนที่            
สูบบุหรี่ในปจจุบันมีบิดาและ/หรือมารดาหรือผูปกครองคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่สูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่             
(รอยละ 64.2 และ รอยละ 47.8 ตามลําดับ)   

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีบิดาและ/หรือมารดาหรือ
ผูปกครองคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 44.8 และ รอยละ 49.6 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป พิจารณา
ระหวางภาคตางๆ พบวา รอยละนักเรียนในภาคใต (รอยละ 57.0) สูงกวานักเรียนในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 
38.3) และภาคกลาง (รอยละ 43.6) และนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 51.7) สูงกวานักเรียน
ในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 38.3) อยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีบิดาและ/
หรือมารดาหรือผูปกครองคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 63.3 และรอยละ 68.2 
ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป 
และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 6) 

 

นักเรียนที่มีคนในครอบครัวคุยเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่มีอัตราไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (รอยละ 75.6 และรอยละ 80.5 ตามลําดับ)  

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคนในครอบครัวคุยเรื่องอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 78.1 และ รอยละ 81.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมี
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การมีสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสูบบุหรี่ที่สําคัญคือ การมีบิดาและ/หรือมารดาหรือ
ผูปกครอง และเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ ในการสํารวจนี้ บทบาทของบิดาและ/หรือมารดาหรือผูปกครอง และเพ่ือน
สนิทตอการสูบบุหรี่ของนักเรียนไดจากคําถาม ดังนี้ 1) บิดาและ/หรือมารดาหรือผูปกครองของนักเรียน                  
สูบบุหรี่หรือไม 2) มีคนในครอบครัวของนักเรียนพูดถึงผลเสียตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่หรือไม 3) นักเรียน              
มีเพ่ือนสนิทที่เปนผูสูบบุหรี่บางหรือไม ผลการสํารวจมีดังนี้  

/    

พบวา รอยละ 48.3 ของนักเรียนมีบิดาและ/หรือมารดาหรือผูปกครองหรือคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่            
เมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนที่            
สูบบุหรี่ในปจจุบันมีบิดาและ/หรือมารดาหรือผูปกครองคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่สูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่             
(รอยละ 64.2 และ รอยละ 47.8 ตามลําดับ)   

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีบิดาและ/หรือมารดาหรือ
ผูปกครองคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 44.8 และ รอยละ 49.6 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป พิจารณา
ระหวางภาคตางๆ พบวา รอยละนักเรียนในภาคใต (รอยละ 57.0) สูงกวานักเรียนในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 
38.3) และภาคกลาง (รอยละ 43.6) และนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 51.7) สูงกวานักเรียน
ในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 38.3) อยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีบิดาและ/
หรือมารดาหรือผูปกครองคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 63.3 และรอยละ 68.2 
ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป 
และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 6) 

 

นักเรียนที่มีคนในครอบครัวคุยเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่มีอัตราไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (รอยละ 75.6 และรอยละ 80.5 ตามลําดับ)  

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคนในครอบครัวคุยเรื่องอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 78.1 และ รอยละ 81.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมี
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ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนใน               
ภาคตางๆ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนชายมีคนในครอบครัวคุยเรื่องอันตราย
จากการสูบบุหรี่สูงกวานักเรียนหญิง (รอยละ 77.8 และ รอยละ 64.4 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของอัตรานี้ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนใน
ภาคตางๆ (ตารางที่ 6) 

  

การมีเพื่อนสวนใหญหรือทุกคนสูบบุหรี่ ไดจากนักเรียนที่ตอบวามีเพื่อนสนิทเกือบทุกคนหรือมีเพื่อน
สนิททุกคนสูบบุหรี่ ผลการสํารวจเมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีเพื่อนสวนใหญหรือทุกคนสูบบุหรี่ สูงกวารอยละของ
นักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทั้งภาพรวม (รอยละ 8.2 และ รอยละ 0.7 ตามลําดับ) เพศชาย และ
เพศหญิง นักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ รวมท้ังกรุงเทพมหานคร ยกเวน
ภาคเหนือ 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของการมีเพื่อนสวนใหญหรือ 
ทุกคนสูบบุหรี่ ระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 1.1 และรอยละ 0.5 ตามลําดับ) ระหวาง
นักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ เชนเดียวกับนักเรียนที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบัน พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของการมีเพ่ือนสวนใหญหรือทุกคนสูบบุหรี่ ระหวางนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 7.9 และ รอยละ 7.0 ตามลําดับ) ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป 
และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 6)    
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 6 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่ และที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน มีบิดา
มารดาหรือผูปกครองสูบบุหรี่ และคนในครอบครัวคุยเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ และมี
เพื่อนสวนใหญหรือทุกคนสูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 

 
 

 
 

 
 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบ 

นักเรียน 
ที่สูบปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบ 

นักเรียน 
ที่สูบปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบ 

นักเรียน 
ที่สูบปจจุบัน 

 47.8 
(45.4-50.2) 

64.2 
(59.7-68.5) 

80.5 
(78.4-82.4) 

75.6 
(71.2-79.6) 

0.7 
(0.5-1.0) 

8.2 
(5.9-11.2) 

 

 ชาย 44.8 
(40.9-48.8) 

63.3 
(59.0-67.3) 

78.1 
(74.7-81.3) 

77.8 
(73.6-81.4) 

1.1 
(0.7-1.8) 

7.9 
(5.8-10.8) 

 หญิง 49.6 
(46.7-52.5) 

68.2 
(56.4-78.0) 

81.9 
(80.0-83.8) 

64.4 
(54.0-73.5) 

0.5 
(0.3-0.9) 

7.0 
(3.1-15.2) 

 ( ) 

 13 49.0 
(46.0-52.1) 

65.6 
(57.4-72.9) 

80.5 
(77.9-83.0) 

72.1 
(64.4-78.7) 

0.5 
(0.3-0.9) 

8.8 
(5.4-14.0) 

 14 45.2 
(41.9-48.6) 

64.8 
(59.2-70.1) 

80.3 
(77.6-82.7) 

75.7 
(70.3-80.4) 

0.7 
(0.4-1.2) 

7.7 
(4.6-12.6) 

 15 51.1 
(46.9-55.4) 

61.8 
(54.8-68.3) 

80.9 
(77.1-84.2) 

79.4 
(72.1-85.2) 

1.5 
(0.8-2.9) 

8.2 
(4.9-13.2) 

 
  กรุงเทพ-
 มหานคร 

38.3 
(33.2-43.7) 

57.3 
(47.8-66.4) 

81.7 
(78.5-84.5) 

84.5 
(74.7-90.9) 

0.4 
(0.1-2.2) 

8.8 
(5.6-13.7) 

 กลาง 43.6 
(38.1-49.2) 

63.5 
(58.4-68.4) 

79.2 
(74.7-83.0) 

71.5 
(61.4-79.8) 

0.9 
(0.4-1.8) 

7.2 
(3.5-13.9) 

 ตะวันออก
 เฉียงเหนือ 

51.7 
(46.7-56.7) 

65.1 
(50.6-77.2) 

80.5 
(75.1-85.0) 

76.1 
(66.8-83.4) 

0.6 
(0.2-1.6) 

10.7 
(5.9-18.7) 

 เหนือ 44.6 
(40.9-48.4) 

60.5 
(49.4-70.6) 

81.1 
(77.8-83.9) 

81.7 
(74.5-87.3) 

1.0 
(0.7-1.6) 

5.1 
(1.6-15.1) 

 ใต 57.0 
(52.2-61.7) 

70.2 
(61.5-77.7) 

82.1 
(78.0-85.6) 

74.5 
(68.1-79.9) 

0.6 
(0.4-1.1) 

8.0 
(3.0-19.7) 
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 6 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่ และที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน มีบิดา
มารดาหรือผูปกครองสูบบุหรี่ และคนในครอบครัวคุยเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ และมี
เพ่ือนสวนใหญหรือทุกคนสูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 

 
 

 
 

 
 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบ 

นักเรียน 
ที่สูบปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบ 

นักเรียน 
ที่สูบปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบ 

นักเรียน 
ที่สูบปจจุบัน 

 47.8 
(45.4-50.2) 

64.2 
(59.7-68.5) 

80.5 
(78.4-82.4) 

75.6 
(71.2-79.6) 

0.7 
(0.5-1.0) 

8.2 
(5.9-11.2) 

 

 ชาย 44.8 
(40.9-48.8) 

63.3 
(59.0-67.3) 

78.1 
(74.7-81.3) 

77.8 
(73.6-81.4) 

1.1 
(0.7-1.8) 

7.9 
(5.8-10.8) 

 หญิง 49.6 
(46.7-52.5) 

68.2 
(56.4-78.0) 

81.9 
(80.0-83.8) 

64.4 
(54.0-73.5) 

0.5 
(0.3-0.9) 

7.0 
(3.1-15.2) 

 ( ) 

 13 49.0 
(46.0-52.1) 

65.6 
(57.4-72.9) 

80.5 
(77.9-83.0) 

72.1 
(64.4-78.7) 

0.5 
(0.3-0.9) 

8.8 
(5.4-14.0) 

 14 45.2 
(41.9-48.6) 

64.8 
(59.2-70.1) 

80.3 
(77.6-82.7) 

75.7 
(70.3-80.4) 

0.7 
(0.4-1.2) 

7.7 
(4.6-12.6) 

 15 51.1 
(46.9-55.4) 

61.8 
(54.8-68.3) 

80.9 
(77.1-84.2) 

79.4 
(72.1-85.2) 

1.5 
(0.8-2.9) 

8.2 
(4.9-13.2) 

 
  กรุงเทพ-
 มหานคร 

38.3 
(33.2-43.7) 

57.3 
(47.8-66.4) 

81.7 
(78.5-84.5) 

84.5 
(74.7-90.9) 

0.4 
(0.1-2.2) 

8.8 
(5.6-13.7) 

 กลาง 43.6 
(38.1-49.2) 

63.5 
(58.4-68.4) 

79.2 
(74.7-83.0) 

71.5 
(61.4-79.8) 

0.9 
(0.4-1.8) 

7.2 
(3.5-13.9) 

 ตะวันออก
 เฉียงเหนือ 

51.7 
(46.7-56.7) 

65.1 
(50.6-77.2) 

80.5 
(75.1-85.0) 

76.1 
(66.8-83.4) 

0.6 
(0.2-1.6) 

10.7 
(5.9-18.7) 

 เหนือ 44.6 
(40.9-48.4) 

60.5 
(49.4-70.6) 

81.1 
(77.8-83.9) 

81.7 
(74.5-87.3) 

1.0 
(0.7-1.6) 

5.1 
(1.6-15.1) 

 ใต 57.0 
(52.2-61.7) 

70.2 
(61.5-77.7) 

82.1 
(78.0-85.6) 

74.5 
(68.1-79.9) 

0.6 
(0.4-1.1) 

8.0 
(3.0-19.7) 
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ควันยาสูบที่เกิดจากบุคคลอื่นสูบหรือควันยาสูบมือสอง (Second-hand Tobacco Smoke-SHS) 
เปนสวนผสมของควันจากการเผาไหมที่ปลายบุหรี่หรือยาสูบชนิดอ่ืนๆ รวมกับควันที่พนออกมาจากผูสูบยาสูบ
และประกอบดวยสารเคมีที่เปนพิษอยางนอย 250 ชนิด และมากกวา 50 ชนิดที่เปนสารกอมะเร็ง การไดรับ
ควันยาสูบที่เกิดจากบุคคลอื่นสูบทําใหเกิดปญหาสุขภาพในทารกและเด็ก ไดแก โรคหอบหืด การติดเช้ือใน
ทางเดินหายใจ การติดเช้ือในหู และการตายอยางกะทันหันของทารก สําหรับในวัยผูใหญการไดรับควันยาสูบที่
เกิดจากบุคคลอื่นสูบทําใหเกิดปญหาสุขภาพ ไดแก โรคหัวใจและมะเร็งปอด13 ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบมีการคุมครองสุขภาพของผูไมใชยาสูบ4, 5  สําหรับในประเทศไทยมี พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของ 
ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549 กําหนดใหสถานที่ราชการเปนเขต
ปลอดบุหรี่ทั้งหมด สถานที่สาธารณะที่ตองปลอดภัยและสถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ ยกเวนบริเวณหองพกั
สวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานและบริเวณที่จัดไวเปน “เขตสูบบุหรี่” เปนการเฉพาะ6, 7   

การศึกษาถึงการไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอื่นสูบในการสํารวจนี้เปนการประเมินถึงการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาว โดยสอบถามนักเรียนถึงการไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบในบาน และการไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืน
สูบในสถานที่อ่ืนๆ นอกบาน จากผูที่ตอบ 1 วันขึ้นไปในขอคําถามดังนี้ 1) ใน 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีคน               
สูบบุหรี่ ในขณะที่นักเรียนอยูในบาน 2) ใน 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีคนสูบบุหรี่ ในขณะที่นักเรียนอยูดวยใน
สถานที่อ่ืนๆ ที่ไมใชในบาน (นอกบาน) ผลการสํารวจพบวา นักเรียนไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบในสถานที่
อ่ืนๆ นอกบาน (รอยละ 67.6) สูงกวาในบาน (รอยละ 45.7) อยางมีนัยสําคัญ 

 

พบวา รอยละ 45.7 ของนักเรียนทั้งหมดไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบในบาน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการ
ไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบในบานสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 72.8 และ รอยละ 40.1 ตามลําดับ) และ
พบอัตราการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบในบานของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อยาง
มีนัยสําคัญ ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ และในทุกภาค  

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายมีอัตราการไดรับควันบุหรี่ที่บุคลอ่ืนสูบในบานไมแตกตาง
กับนักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 37.2 และ รอยละ 41.8 ตามลําดับ) นักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อายุ 15 ป
มีอัตราสูงกวาอายุ 13 ป (รอยละ 47.2 และ รอยละ 38.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตาง
ของอัตรานี้ระหวางนักเรียนในภาคตางๆ อยางมีนัยสําคัญ 
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สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราการไดรับควันบุหรี่ที่
บุคลอื่นสูบในบานไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 71.4 และ รอยละ 78.5 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา
ไมมีความแตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวาง
นักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 7) 

  

พบวา รอยละ 67.6 ของนักเรียนทั้งหมดไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบในสถานที่อ่ืนๆ นอกบาน เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน
มีอัตราการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบในสถานที่อ่ืนๆ นอกบานสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 86.0 และ
รอยละ 64.3 ตามลําดับ) และพบวา อัตราการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบนอกบานของนักเรียนที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบันสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ และในทุกภาค 

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบ
ในที่สาธารณะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 62.0 และ รอยละ 65.7 ตามลําดับ) พิจารณาใน
นักเรียนอายุตางๆ พบวา นักเรียนอายุ 15 ป (รอยละ 70.0) ไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอื่นสูบในที่สาธารณะสูงกวา
นักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 61.9) พิจารณาตามภาค พบวา นักเรียนในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 72.5) ไดรับ
ควันบุหรี่ที่ บุคคลอ่ืนสูบในที่สาธารณะสูงกวานักเรียนในภาคเหนือ (รอยละ 62.9) และนักเรียนใน                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 58.5)   

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืน
สูบในที่สาธารณะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 85.0 และ รอยละ 90.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ 
พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียน อายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียน
ในภาคตางๆ (ตารางที่ 7)  
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สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราการไดรับควันบุหรี่ที่
บุคลอื่นสูบในบานไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 71.4 และ รอยละ 78.5 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา
ไมมีความแตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวาง
นักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 7) 

  

พบวา รอยละ 67.6 ของนักเรียนทั้งหมดไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบในสถานที่อ่ืนๆ นอกบาน เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน
มีอัตราการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบในสถานที่อ่ืนๆ นอกบานสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 86.0 และ
รอยละ 64.3 ตามลําดับ) และพบวา อัตราการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอ่ืนสูบนอกบานของนักเรียนที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบันสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ และในทุกภาค 

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบ
ในที่สาธารณะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 62.0 และ รอยละ 65.7 ตามลําดับ) พิจารณาใน
นักเรียนอายุตางๆ พบวา นักเรียนอายุ 15 ป (รอยละ 70.0) ไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอื่นสูบในที่สาธารณะสูงกวา
นักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 61.9) พิจารณาตามภาค พบวา นักเรียนในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 72.5) ไดรับ
ควันบุหรี่ที่ บุคคลอ่ืนสูบในที่สาธารณะสูงกวานักเรียนในภาคเหนือ (รอยละ 62.9) และนักเรียนใน                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 58.5)   

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืน
สูบในที่สาธารณะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 85.0 และ รอยละ 90.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ 
พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียน อายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียน
ในภาคตางๆ (ตารางที่ 7)  
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 7 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่ และที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน    
ไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอื่นสูบในบาน และนอกบาน ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 

  

นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนที่ไม
เคยสูบบุหรี ่

นักเรียน 
ที่สูบบุหรี ่
ในปจจุบัน 

นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนที่ไม
เคยสูบบุหรี ่

นักเรียน 
ที่สูบบุหรี ่
ในปจจุบัน 

 45.7 
(43.9-47.5) 

40.1 
(38.1-42.1) 

72.8 
(68.6-76.6) 

67.6 
(65.5-69.6) 

64.3 
(62.2-66.4) 

86.0 
(82.7-88.8) 

 

 ชาย 46.6 
(43.5-49.6) 

37.2 
(33.9-40.7) 

71.4 
(66.5-75.8) 

68.0 
(64.9-70.9) 

62.0 
(58.3-65.6) 

85.0 
(81.2-88.2) 

 หญิง 44.7 
(42.2-47.2) 

41.8 
(39.1-44.5) 

78.5 
(71.0-84.4) 

67.1 
(65.0-69.2) 

65.7 
(63.5-67.9) 

90.9 
(83.1-95.3) 

 ( ) 

 13 42.3 
(39.7-45.0) 

38.2 
(35.5-41.0) 

70.1 
(63.0-76.3) 

64.1 
(61.5-66.7) 

61.9 
(59.0-64.7) 

85.6 
(78.5-90.6) 

 14 46.2 
(43.6-48.9) 

39.7 
(36.9-42.6) 

73.7 
(66.9-79.5) 

69.0 
(66.8-71.1) 

65.2 
(62.6-67.6) 

85.8 
(80.3-90.0) 

 15 53.1 
(49.5-56.7) 

47.2 
(42.6-51.9) 

74.3 
(68.3-79.5) 

73.1 
(68.4-77.4) 

70.0 
(64.8-74.7) 

86.9 
(82.6-90.2) 

 
 กรุงเทพ- 
 มหานคร 

41.4 
(35.1-48.0) 

35.6 
(29.7-42.0) 

70.0 
(60.9-77.8) 

75.0 
(72.5-77.3) 

72.5 
(69.6-75.2) 

86.6 
(80.0-91.2) 

 กลาง 44.8 
(40.4-49.2) 

39.2 
(34.9-43.8) 

71.2 
(60.9-79.7) 

70.5 
(67.273.5) 

67.9 
(64.1-71.5) 

84.8 
(77.5-90.1) 

 ตะวันออก 
 เฉียงเหนือ 

45.2 
(42.1-48.5) 

40.5 
(36.6-44.5) 

72.8 
(64.7-79.7) 

61.9 
(56.9-66.7) 

58.5 
(53.3-63.4) 

89.4 
(79.8-94.7) 

 เหนือ 43.1 
(39.4-46.9) 

38.5 
(34.7-42.5) 

68.4 
(61.0-75.1) 

66.8 
(63.3-70.1) 

62.9 
(59.1-66.6) 

80.6 
(73.9-85.9) 

 ใต 53.2 
(48.9-57.4) 

45.1 
(40.4-49.8) 

80.7 
(69.3-88.6) 

70.4 
(63.4-76.5) 

66.5 
(60.1-72.4) 

86.8 
(78.0-92.4) 
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เมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่ไม           
สูบบุหรี่มีทัศนคติตอการไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบวาเปนอันตรายตอผูที่ไดรับสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 82.1 และรอยละ 66.5 ตามลําดับ) และพบวา การมีทัศนคติดังกลาวของ
นักเรียนที่ไมสูบบุหรี่สูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันทั้งเพศชายและหญิง นักเรียนอายุ 13 ป และอายุ            
14 ป (ยกเวนอายุ 15 ป) และในทุกภาค (ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายและหญิงมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(รอยละ 79.4 และ รอยละ 83.8 ตามลําดับ) นอกจากน้ี พบวาไมมีความแตกตางระหวางอายุ 13 ป 14 ป 
และ 15 ป อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 81.5 รอยละ 83.3 และรอยละ 80.7 ตามลําดับ) และพบวา การมี
ทัศนคติดังกลาวของนักเรียนในกรุงเทพมหานครสูงกวาในภาคใตอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 85.7 และรอยละ 
79.6 ตามลําดับ)  

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและหญิงมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 65.9 และรอยละ 71.3 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญของอัตรานี้ระหวางอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป (รอยละ 65.1 รอยละ 64.9 และรอยละ 70.4 
ตามลําดับ) และพบวา การมีทัศนคติดังกลาวของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 73.1) สูงกวาในภาคใต 
(รอยละ 57.0) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 8) 

  

เมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่ไม                
สูบบุหรี่มีอัตราการเห็นดวยตอทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 
85.5 และรอยละ 72.7 ตามลําดับ) และพบวา อัตราการเห็นดวยตอทัศนคติดังกลาวของนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่
สูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ และทุกภาค (ยกเวน
ภาคใตท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ) 

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนหญิงมีอัตราการเห็นดวยตอทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียน
ชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 87.1 และรอยละ 82.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางของ
อัตรานี้อยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาค
ตางๆ  

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราการเห็นดวยตอ
ทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 72.6 และรอยละ 73.5 ตามลําดับ) และไมมีความ
แตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาค
ตางๆ (ตารางที่ 8) 
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เมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่ไม           
สูบบุหรี่มีทัศนคติตอการไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอ่ืนสูบวาเปนอันตรายตอผูที่ไดรับสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 82.1 และรอยละ 66.5 ตามลําดับ) และพบวา การมีทัศนคติดังกลาวของ
นักเรียนที่ไมสูบบุหรี่สูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันทั้งเพศชายและหญิง นักเรียนอายุ 13 ป และอายุ            
14 ป (ยกเวนอายุ 15 ป) และในทุกภาค (ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายและหญิงมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(รอยละ 79.4 และ รอยละ 83.8 ตามลําดับ) นอกจากน้ี พบวาไมมีความแตกตางระหวางอายุ 13 ป 14 ป 
และ 15 ป อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 81.5 รอยละ 83.3 และรอยละ 80.7 ตามลําดับ) และพบวา การมี
ทัศนคติดังกลาวของนักเรียนในกรุงเทพมหานครสูงกวาในภาคใตอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 85.7 และรอยละ 
79.6 ตามลําดับ)  

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและหญิงมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 65.9 และรอยละ 71.3 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญของอัตราน้ีระหวางอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป (รอยละ 65.1 รอยละ 64.9 และรอยละ 70.4 
ตามลําดับ) และพบวา การมีทัศนคติดังกลาวของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 73.1) สูงกวาในภาคใต 
(รอยละ 57.0) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 8) 

  

เมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่ไม                
สูบบุหรี่มีอัตราการเห็นดวยตอทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 
85.5 และรอยละ 72.7 ตามลําดับ) และพบวา อัตราการเห็นดวยตอทัศนคติดังกลาวของนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่
สูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ และทุกภาค (ยกเวน
ภาคใตท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ) 

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนหญิงมีอัตราการเห็นดวยตอทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียน
ชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 87.1 และรอยละ 82.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางของ
อัตราน้ีอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาค
ตางๆ  

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราการเห็นดวยตอ
ทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 72.6 และรอยละ 73.5 ตามลําดับ) และไมมีความ
แตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาค
ตางๆ (ตารางที่ 8) 

 . . 2552

 8 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน คิดวา
การไดรับควันบุหรี่ที่บุคคลอืน่สูบเปนอันตรายตอผูที่ไดรับ และเห็นดวยกับการหามสูบบุหรี่
ในที่สาธารณะ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
 

 
 

นักเรียนที่ 
ไมเคยสูบบุหรี ่

นักเรียนที่สูบบุหรี ่
ในปจจุบัน 

นักเรียนที่ 
ไมเคยสูบบุหรี ่

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

 82.1 (80.0-84.0) 66.5 (60.6-71.8) 85.5 (83.8-87.1) 72.7 (68.6-76.5) 

 

 ชาย 79.4 (75.8-82.7) 65.9 (59.8-71.4) 82.9 (80.0-85.4) 72.6 (67.6-77.1) 

 หญิง 83.8 (81.7-85.7) 71.3 (61.5-79.5) 87.1 (85.5-88.6) 73.5 (58.6-84.4) 

 ( ) 
 13 81.5 (79.2-83.5) 65.1 (53.9-74.8) 84.9 (82.7-86.8) 73.5 (63.6-81.5) 

 14 83.3 (80.3-85.9) 64.9 (57.1-72.1) 85.3 (83.0-87.4) 72.1 (66.8-76.8) 

 15 80.7 (76.6-84.3) 70.4 (63.1-76.8) 88.1 (84.7-90.7) 72.9 (65.2-79.4) 

 

 กรุงเทพมหานคร 85.7 (83.5-87.7) 73.1 (65.5-79.6) 87.0 (84.5-89.2) 71.8 (60.4-80.9) 

 กลาง 84.6 (80.7-87.9) 68.0 (56.1-77.9) 84.1 (80.1-87.4) 72.2 (64.9-78.5) 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 79.8 (74.3-84.4) 67.5 (50.6-80.8) 86.5 (82.4-89.8) 73.0 (61.8-81.8) 

 เหนือ 82.0 (79.0-84.6) 68.5 (63.0-73.5) 86.9 (83.9-89.4) 70.0 (61.2-77.5) 

 ใต 79.6 (75.4-83.2) 57.0 (48.4-65.2) 84.1(80.9-86.8) 76.1 (64.9-84.6) 
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/  

วิธีไดบุหรี่มาสูบของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน ใชขอคําถามวา “ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา
นักเรียนไดบุหรี่มาโดยวิธีใด? (เลือกเพียง 1 คําตอบเทานั้น)” คําตอบที่ใหเลือกไดปรับใหเหมาะสมกับประเทศ
ไทย คือ 1) ซื้อบุหรี่จากรานคา เชน รานของชํา ตลาดนัด รานคาเร เปนตน 2) ซื้อบุหรี่จากรานสะดวกซื้อ เชน 
7-11, Family Mart เปนตน (คําตอบในขอนี้สรางขึ้นใหมแทนคําตอบเดิมคือ การซื้อจากเครื่องหยอดเหรียญ)  
3) ใหเงินคนอื่นซื้อบุหรี่มาให 4) ขอยืมจากคนอ่ืน 5) ขโมยบุหรี่ 6) มีผูที่อายุมากกวาใหบุหรี่ 7) ไดบุหรี่มาสูบ
โดยวิธีอ่ืนๆ ผลการสํารวจ พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีวิธีไดบุหรี่มาสูบ ดังนี้ คือ ซื้อจากรานคา              
(ทั้งรานคาทัว่ไป และรานคาสะดวกซื้อ) รอยละ 47.9 ขอยืมจากผูอ่ืนรอยละ 18.2 ใหผูอ่ืนซื้อให รอยละ 13.4 
มีผูอ่ืนใหรอยละ 7.5 และวิธีอ่ืนๆ รอยละ 2.1 (ตารางที่ 9) 

  

 การไดบุหรี่มาสูบโดยการซื้อจากรานคา (ทั้งรานคาทั่วไป และรานคาสะดวกซื้อ) พบวา ประมาณ
เกือบครึ่งของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (รอยละ 47.9) ไดบุหรี่มาสูบโดยซื้อจากรานคา โดยนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงไดบุหรี่มาสูบโดยซื้อจากรานคา รอยละ 50.2 และรอยละ 33.5 ตามลําดับ ซึ่งไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ สําหรับนักเรียนอายุ 15 ป ไดบุหรี่มาสูบโดยซื้อจากรานคาสูงกวานักเรียนอายุ 13 ป
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 57.4 และรอยละ 34.6 ตามลําดับ) พิจารณาในภาคตางๆ พบวา นักเรียนใน
กรุงเทพมหานครไดบุหรี่มาสูบโดยซื้อจากรานคาสูงกวาภาคใตอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 61.2 และรอยละ 
37.5 ตามลําดับ)  

นอกจากนี้ พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสามารถซื้อบุหรี่จากรานคาโดยผูขายไมปฏิเสธ รอยละ 
38.3 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 35.4 และรอยละ 
58.6 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป 
และอายุ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 9) 

   

การไดบุหรี่มาสูบโดยการขอยืมจากผูอ่ืน พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันไดบุหรี่มาสูบโดยการขอ
ยืมจากผูอ่ืนรอยละ 18.2 โดยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 17.7 
และรอยละ 22.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 
14 ป และ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 9)  

 

 

 การได้บุุหรี่มาสูบโดยการขอยืมจากผู้อื่น พบว่า นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันได้บุหรี่มาสูบโดยการ
ขอยืมจากผู้อื่นร้อยละ โดยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 17.7 
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/  

วิธีไดบุหรี่มาสูบของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน ใชขอคําถามวา “ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา
นักเรียนไดบุหรี่มาโดยวิธีใด? (เลือกเพียง 1 คําตอบเทานั้น)” คําตอบที่ใหเลือกไดปรับใหเหมาะสมกับประเทศ
ไทย คือ 1) ซื้อบุหรี่จากรานคา เชน รานของชํา ตลาดนัด รานคาเร เปนตน 2) ซื้อบุหรี่จากรานสะดวกซื้อ เชน 
7-11, Family Mart เปนตน (คําตอบในขอนี้สรางขึ้นใหมแทนคําตอบเดิมคือ การซื้อจากเครื่องหยอดเหรียญ)  
3) ใหเงินคนอื่นซื้อบุหรี่มาให 4) ขอยืมจากคนอ่ืน 5) ขโมยบุหรี่ 6) มีผูที่อายุมากกวาใหบุหรี่ 7) ไดบุหรี่มาสูบ
โดยวิธีอ่ืนๆ ผลการสํารวจ พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีวิธีไดบุหรี่มาสูบ ดังนี้ คือ ซื้อจากรานคา              
(ทั้งรานคาทัว่ไป และรานคาสะดวกซื้อ) รอยละ 47.9 ขอยืมจากผูอ่ืนรอยละ 18.2 ใหผูอ่ืนซื้อให รอยละ 13.4 
มีผูอ่ืนใหรอยละ 7.5 และวิธีอ่ืนๆ รอยละ 2.1 (ตารางที่ 9) 

  

 การไดบุหรี่มาสูบโดยการซื้อจากรานคา (ทั้งรานคาทั่วไป และรานคาสะดวกซื้อ) พบวา ประมาณ
เกือบครึ่งของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (รอยละ 47.9) ไดบุหรี่มาสูบโดยซื้อจากรานคา โดยนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงไดบุหรี่มาสูบโดยซ้ือจากรานคา รอยละ 50.2 และรอยละ 33.5 ตามลําดับ ซึ่งไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ สําหรับนักเรียนอายุ 15 ป ไดบุหรี่มาสูบโดยซื้อจากรานคาสูงกวานักเรียนอายุ 13 ป
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 57.4 และรอยละ 34.6 ตามลําดับ) พิจารณาในภาคตางๆ พบวา นักเรียนใน
กรุงเทพมหานครไดบุหรี่มาสูบโดยซ้ือจากรานคาสูงกวาภาคใตอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 61.2 และรอยละ 
37.5 ตามลําดับ)  

นอกจากนี้ พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสามารถซื้อบุหรี่จากรานคาโดยผูขายไมปฏิเสธ รอยละ 
38.3 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 35.4 และรอยละ 
58.6 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป 
และอายุ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 9) 

   

การไดบุหรี่มาสูบโดยการขอยืมจากผูอ่ืน พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันไดบุหรี่มาสูบโดยการขอ
ยืมจากผูอ่ืนรอยละ 18.2 โดยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 17.7 
และรอยละ 22.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 
14 ป และ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 9)  
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นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันไดบุหรี่มาสูบโดยใหผูอ่ืนซื้อ รอยละ 13.4 นักเรียนชายมีอัตรารอยละ 
12.3 นักเรียนหญิงมีอัตรารอยละ 19.8 ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญของอัตรานี้ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 9) 

  

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันไดบุหรี่มาสูบโดยมีผูอ่ืนใหรอยละ 7.5 นักเรียนชายมีอัตรารอยละ 7.0 
นักเรียนหญิงมีอัตรารอยละ 10.3 ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางของอัตรา
นี้ระหวางนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป พิจารณานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันใน
ภาคตางๆ พบวา นักเรียนในภาคเหนือมีอัตราสูงกวาภาคใตมากกวา 3 เทา (รอยละ 12.1 และรอยละ 3.7 
ตามลําดับ) (ตารางที่ 9) 

 

  

บุหรี่ชูรส หมายถึง บุหรี่รสผลไม รสช็อคโกแลต รสวนิลา เปนตน ซึ่งมีรสชาติหอมหวานเลียนแบบ
ผลไมทําใหเขาใจผิดวาไมมีอันตราย อีกทั้งมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจเยาวชน นอกจากนี้ ยังมี
การโฆษณาและจําหนายทางอินเตอรเน็ตที่เยาวชนเขาถึงไดงาย ประเทศไทยมีกฎหมายหามนําเขา/ขายบุหรี่           
ชูรส6 การสูบบุหรี่ชูรสไดจากคําถาม 1) นักเรียนเคยสูบบุหรี่ชูรส เชน บุหรี่รสผลไม รสช็อคโกแลต รสวนิลา 
เปนตน หรือไม พบวา ความชุกของการสูบบุหรี่ชูรสในนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่มีรอยละ 51.3 โดยนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงที่เคยสูบบุหรี่มีความชุกของการสูบบุหรี่ชูรสไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 52.3 
และรอยละ 43.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนที่เคย                   
สูบบุหรี่อายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 10) 

  

ประเทศไทยมีกฎหมายหามขายบุหรี่แยกซอง แตมีรานคาบางแหงที่ยังคงขายบุหรี่เปนมวนหรือแยก
ซองขายทําใหเยาวชนเขาถึงบุหรี่ไดงายขึ้น ดังนั้น ในการสํารวจนี้ไดเพิ่มขอคําถามในสวนของประเทศไทยวา 
“บุหรี่ที่ซื้อมาครั้งสุดทายเปนลักษณะใด” คําตอบท่ีใหเลือกคือ 1) ซื้อมาเปนซอง 2) ซื้อมาเปนมวน ผลการ
สํารวจพบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันมีอัตราการซื้อบุหรี่เปนมวน รอยละ 67.9 อัตราดังกลาวไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 68.7 และ รอยละ 62.5 ตามลําดับ) และ
ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป (รอยละ 72.9 รอยละ 62.1 และรอยละ 72.3 
ตามลําดับ) พิจารณารายภาคพบวา อัตราของนักเรียนในภาคใต (รอยละ 73.6) และภาคเหนือ (รอยละ 70.9) 
สูงกวาภาคกลาง (รอยละ 55.3) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 10) 
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ประเทศไทยมีมาตรการเพ่ิมภาษีจากรอยละ 75 เปน รอยละ 79 ใน พ.ศ. 2549 และรอยละ 80 ใน 
พ.ศ. 2551 เพื่อใหราคาบุหรี่สูงขึ้นทําใหเยาวชนเขาถึงยากขึ้น ในการสํารวจนี้ไดเพ่ิมขอคําถามในสวนของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับราคาบุหรี่กับการตัดสินใจซื้อโดยใชคําถามวา “นักเรียนคิดอยางไรตอราคาบุหรี่ใน
ปจจุบัน” ผลการสํารวจพบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันกวาครึ่ง (รอยละ 53.3) ที่มีความเห็นวาราคาบุหรี่
แพงทําใหซื้อจํานวนลดลง อัตราดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
(รอยละ 54.0 และ รอยละ 54.7 ตามลําดับ) ระหวางนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอายุ 13 ป อายุ 14 ป และ
อายุ 15 ป (รอยละ 53.6 รอยละ 54.0 และรอยละ 52.1 ตามลําดับ) และระหวางนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน
ในภาคตางๆ คือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 56.4) ภาคกลาง (รอยละ 48.3) ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 
51.7) ภาคเหนือ (รอยละ 58.1) และภาคใต (รอยละ 50.9) (ตารางที่ 10) 
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ประเทศไทยมีมาตรการเพ่ิมภาษีจากรอยละ 75 เปน รอยละ 79 ใน พ.ศ. 2549 และรอยละ 80 ใน 
พ.ศ. 2551 เพ่ือใหราคาบุหรี่สูงขึ้นทําใหเยาวชนเขาถึงยากขึ้น ในการสํารวจนี้ไดเพิ่มขอคําถามในสวนของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับราคาบุหรี่กับการตัดสินใจซื้อโดยใชคําถามวา “นักเรียนคิดอยางไรตอราคาบุหรี่ใน
ปจจุบัน” ผลการสํารวจพบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันกวาครึ่ง (รอยละ 53.3) ที่มีความเห็นวาราคาบุหรี่
แพงทําใหซื้อจํานวนลดลง อัตราดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
(รอยละ 54.0 และ รอยละ 54.7 ตามลําดับ) ระหวางนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอายุ 13 ป อายุ 14 ป และ
อายุ 15 ป (รอยละ 53.6 รอยละ 54.0 และรอยละ 52.1 ตามลําดับ) และระหวางนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน
ในภาคตางๆ คือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 56.4) ภาคกลาง (รอยละ 48.3) ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 
51.7) ภาคเหนือ (รอยละ 58.1) และภาคใต (รอยละ 50.9) (ตารางที่ 10) 
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 9 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป ที่สูบบุหรีใ่นปจจุบัน ไดบุหรี่มาสูบดวยวิธีตางๆ 
ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

   
 

    

 47.9 
(41.4-54.6) 

38.3 
(31.5-45.5) 

13.4 
(10.6-16.7) 

7.5 
(4.7-11.8) 

18.2 
(15.3-21.5) 

2.1 
(1.1-4.0) 

 

  ชาย 50.2 
(43.3-57.1) 

35.4 
(28.8-42.6) 

12.3 
(9.3-16.2) 

7.0 
(4.4-10.8) 

17.7 
(14.7-21.1) 

2.1 
(1.0-4.4) 

  หญิง 33.5 
(24.1-44.4) 

58.6 
(37.8-76.8) 

19.8 
(13.5-28.1) 

10.3 
(3.8-25.4) 

22.2 
(14.6-32.2) 

2.3 
(0.6-8.0) 

 ( ) 

 13 34.6 
(27.5-42.5) 

32.4 
(22.9-43.6) 

15.2 
(10.1-22.2) 

10.8 
(5.8-19.1) 

23.6 
(18.2-30.0) 

2.4 
(1.0-6.1) 

 14 51.0 
(42.1-59.8) 

43.9 
(33.9-54.4) 

13.2 
(8.9-19.1) 

6.2 
(3.2-11.6) 

15.4 
(11.0-21.0) 

1.7 
(0.7-4.1) 

 15 57.4 
(48.8-65.6) 

34.6 
(21.6-50.4) 

11.7 
(6.9-19.0) 

6.0 
(3.1-11.4) 

16.8 
(12.2-22.7) 

2.2 
(0.6-7.2) 

 
 กรุงเทพ-
 มหานคร 

61.2 
(52.1-69.5) 

37.4 
(25.1-51.6) 

6.9 
(3.1-14.6) 

5.0 
(2.1-11.3) 

20.9 
(14.4-29.4) 

0.8 
(0.1-6.9) 

 กลาง 45.7 
(36.2-55.6) 

48.1 
(41.9-54.4) 

13.2 
(8.6-19.7) 

7.3 
(2.8-17.6) 

18.1 
(12.2-25.9) 

2.7 
(0.7-9.6) 

 ตะวันออก
 เฉียงเหนือ 

53.1 
(33.9-71.5) 

25.9 
(13.2-44.5) 

14.0 
(8.6-22.1) 

8.3 
(2.4-24.7) 

13.6 
(8.6-20.8) 

1.3 
(0.3-5.7) 

 เหนือ 47.9 
(41.8-54.0) 

42.3 (29.6-
56.1) 

15.9 
(7.7-30.0) 

12.1 
(8.2-17.6) 

15.1 
(11.2-20.0) 

1.2 
(0.2-8.0) 

 ใต 37.5 
(26.6-49.9) 

41.6 
(27.2-57.7) 

13.0 
(8.0-20.3) 

3.7 
(1.9-7.1) 

28.2 
(19.3-39.1) 

3.3 
(1.3-8.0) 
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 10 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่เคยสูบบุหรีชู่รส ซื้อบุหรี่เปนมวน และซือ้จํานวน
ลดลงเมื่อราคาบุหรี่มีราคาแพง ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
  

   
 

 51.3 (45.5-57.1) 67.9 (64.3-71.6) 53.3 (47.7-58.9) 
 

 ชาย 52.3 (46.3-58.4) 68.7 (64.4-72.9) 54.0 (48.3-59.8) 
 หญิง 43.9 (33.5-54.2) 62.5 (50.5-74.5) 54.7 (41.8-67.6) 

 
 13 55.7 (46.3-65.0) 72.9 (62.3-83.50 53.6 (41.4-65.8) 
 14 48.0 (40.9-55.1) 62.1 (55.6-68.7) 54.0 (47.0-61.1) 
 15 51.4 (39.0-63.9) 72.3 (66.6-78.0) 52.1 (42.2-62.0) 

 
 กรุงเทพมหานคร 62.2 (52.1-72.2) 65.6 (54.1-77.0) 56.4 (43.1-69.8) 
 กลาง 58.2 (46.5-69.8) 55.3 (48.2-62.4) 48.3 (35.6-61.0) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 43.1 (33.5-52.6) 68.5 (59.8-77.2) 51.7 (44.8-58.5) 
 เหนือ 43.3 (29.8-56.8) 70.9 (64.5-77.4) 58.1 (43.3-72.9) 
 ใต 53.4 (44.5-62.3) 73.6 (68.3-78.8) 50.9 (40.9-60.9) 
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 10 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่เคยสูบบุหรีชู่รส ซื้อบุหรี่เปนมวน และซือ้จํานวน
ลดลงเมื่อราคาบุหรี่มีราคาแพง ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
  

   
 

 51.3 (45.5-57.1) 67.9 (64.3-71.6) 53.3 (47.7-58.9) 
 

 ชาย 52.3 (46.3-58.4) 68.7 (64.4-72.9) 54.0 (48.3-59.8) 
 หญิง 43.9 (33.5-54.2) 62.5 (50.5-74.5) 54.7 (41.8-67.6) 

 
 13 55.7 (46.3-65.0) 72.9 (62.3-83.50 53.6 (41.4-65.8) 
 14 48.0 (40.9-55.1) 62.1 (55.6-68.7) 54.0 (47.0-61.1) 
 15 51.4 (39.0-63.9) 72.3 (66.6-78.0) 52.1 (42.2-62.0) 

 
 กรุงเทพมหานคร 62.2 (52.1-72.2) 65.6 (54.1-77.0) 56.4 (43.1-69.8) 
 กลาง 58.2 (46.5-69.8) 55.3 (48.2-62.4) 48.3 (35.6-61.0) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 43.1 (33.5-52.6) 68.5 (59.8-77.2) 51.7 (44.8-58.5) 
 เหนือ 43.3 (29.8-56.8) 70.9 (64.5-77.4) 58.1 (43.3-72.9) 
 ใต 53.4 (44.5-62.3) 73.6 (68.3-78.8) 50.9 (40.9-60.9) 
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 (Pro-Tobacco Advertising) 

การโฆษณาประชาสัมพันธมีเปาหมายและอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน และในกรอบอนุสัญญาวา
ดวยการควบคุมยาสูบฯ มีการหามอยางเต็มรูปแบบเพื่อมิใหมีการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ การสงเสริมการขาย 
และการไดรับการสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ6,7 สําหรับประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 
2535 มีการหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทั้งหมด และใน พ.ศ. 2548 ไดหามการโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งการวาง
โชว ณ จุดขาย อีกทั้งหามรัฐรับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ และสนับสนุนการใหทุนการศึกษา เปนตน8, 9 ใน
การสํารวจเกี่ยวกับการโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่นี้ ไดมาจากขอคําถามหลักที่เกี่ยวกับ 1) การโฆษณาหรือ
สงเสริมการขายบุหรี่ผานหนังสือพิมพ/นิตยสาร 2) การโฆษณาในการแขงขันกีฬา การแสดงดนตรี หรืองาน
เทศกาลของชุมชน 3) นักแสดงสูบบุหรี่ทางโทรทัศน วีดีโอ ภาพยนตร 4) มีสิ่งของ (เชน เสื้อผา ปากกา 
กระเปา เปนตน) ที่มียี่หอ ตราบุหรี่ และ 5) ไดรับแจกบุหรี่ฟรีจากตัวแทนจําหนายบุหรี่ สวนขอคําถามที่ปรับ
และเพิ่มเติมใหสอดคลองกับบริบทในประเทศไทยซึ่งสามารถควบคุมไมใหปรากฏยี่หอ/ตราบุหรี่ในรายการ
ถายทอดสดกีฬาหรือรายการอื่นๆ จากตางประเทศทางโทรทัศนได คือ “การเห็นยี่หอ/ตราบุหรี่ในรายการ
ถายทอดสดกีฬา หรือรายการอื่นๆ จากตางประเทศทางเคเบิ้ลทีวีหรืออินเตอรเน็ต” สําหรับการหามวางโชว
บุหรี่ในรานคาน้ันยังไมสามารถบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายไดอยางทั่วถึง จึงไดเพิ่มคําถาม “การเคยเห็น
การวางโชวบุหรี่ในรานคา” ผลการสํารวจมีดังนี้           

/   

นักเรียนรอยละ 31.0 เคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผานหนังสือพิมพ/นิตยสาร นักเรียนชาย
มีอัตรารอยละ 33.2 นักเรียนหญิงมีอัตรารอยละ 28.8 ซึ่งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ พบวา
ไมมีความแตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และ
นักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 11)  

     
   

นักเรียนรอยละ 44.1 เคยเห็นการโฆษณาหรือสงเสริมการขายบุหรี่ผานงานดังกลาว นักเรียนชายมี
อัตราสูงกวาอัตราในนักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 48.0 และรอยละ 40.5 ตามลําดับ) นอกจากนี้
พบวา ไมมีความแตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป 
และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 11)   
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/ /   

นักเรียนเกือบ 9 ใน 10 คน เคยเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ทางโทรทัศน/วีดีโอ/ภาพยนตร พบวา ไมมีความ
แตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และ 
อายุ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 11) 

/    
    

รอยละ 38.0 ของนักเรียนทั้งหมด เคยเห็นยี่หอ/ตราบุหรี่ในรายการถายทอดสดกีฬาหรือรายการอื่นๆ
จากตางประเทศทางเคเบิ้ลทีวี หรืออินเตอรเน็ต พบวา ไมมีความแตกตางของอัตราน้ีอยางมีนัยสําคัญระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ 
(ตารางที่ 11) 

  

รอยละ 75.8 ของนักเรียนทั้งหมด เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ในรานคา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และ อายุ 15 ป สวนนักเรียน
ในภาคตางๆ นั้น รอยละ 77.1 ของนักเรียนในกรุงเทพฯ เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ในรานคาสูงกวานักเรียนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 71.0) ภาคเหนือ (รอยละ 75.6) และภาคใต (รอยละ 76.2) อยางมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 11)   

 (     ) /   

เมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่              
สูบบุหรี่ในปจจุบัน มีอัตราการมีสิ่งของที่มียี่หอ/ตราบุหรี่ สูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่เกือบ 4 เทา (รอยละ 
24.7 และรอยละ 6.5 ตามลําดับ) และพบวา อัตราการมีสิ่งของดังกลาวของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน               
สูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ และทุกภาค โดยเฉพาะนักเรียน
หญิงที่สูบบุหรี่มีอัตราการมีสิ่งของดังกลาวสูงกวานักเรียนหญิงที่ไมสูบ 4 เทา (รอยละ 19.8 และรอยละ 4.9 
ตามลําดับ)  

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายที่มีสิ่งของที่มีเครื่องหมาย/สัญลักษณย่ีหอบุหรี่
สูงกวานักเรียนหญิงเกือบ 2 เทา (รอยละ 9.2 และรอยละ 4.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ  
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/ /   

นักเรียนเกือบ 9 ใน 10 คน เคยเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ทางโทรทัศน/วีดีโอ/ภาพยนตร พบวา ไมมีความ
แตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และ 
อายุ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 11) 

/    
    

รอยละ 38.0 ของนักเรียนทั้งหมด เคยเห็นยี่หอ/ตราบุหรี่ในรายการถายทอดสดกีฬาหรือรายการอื่นๆ
จากตางประเทศทางเคเบิ้ลทีวี หรืออินเตอรเน็ต พบวา ไมมีความแตกตางของอัตรานี้อยางมีนัยสําคัญระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ 
(ตารางที่ 11) 

  

รอยละ 75.8 ของนักเรียนทั้งหมด เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ในรานคา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และ อายุ 15 ป สวนนักเรียน
ในภาคตางๆ นั้น รอยละ 77.1 ของนักเรียนในกรุงเทพฯ เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ในรานคาสูงกวานักเรียนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 71.0) ภาคเหนือ (รอยละ 75.6) และภาคใต (รอยละ 76.2) อยางมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 11)   

 (     ) /   

เมื่อเปรียบเทียบระหวางนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนที่              
สูบบุหรี่ในปจจุบัน มีอัตราการมีสิ่งของที่มียี่หอ/ตราบุหรี่ สูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่เกือบ 4 เทา (รอยละ 
24.7 และรอยละ 6.5 ตามลําดับ) และพบวา อัตราการมีสิ่งของดังกลาวของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน               
สูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ และทุกภาค โดยเฉพาะนักเรียน
หญิงที่สูบบุหรี่มีอัตราการมีสิ่งของดังกลาวสูงกวานักเรียนหญิงที่ไมสูบ 4 เทา (รอยละ 19.8 และรอยละ 4.9 
ตามลําดับ)  

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายที่มีสิ่งของที่มีเครื่องหมาย/สัญลักษณย่ีหอบุหรี่
สูงกวานักเรียนหญิงเกือบ 2 เทา (รอยละ 9.2 และรอยละ 4.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ  
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สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีเครื่องหมาย/
สัญลักษณยี่หอบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 25.4 และรอยละ 19.8 ตามลําดับ) และไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ 
(ตารางที่ 12) 

 

รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันไดรับแจกบุหรี่ฟรีสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ 5.5 เทา (รอยละ 
17.1 และรอยละ 3.1 ตามลําดับ) และพบวาอัตราการไดรับแจกบุหรี่ฟรีจากบริษัทบุหรี่ของนักเรียนที่สูบบุหรี่
ในปจจุบันสูงกวานักเรียนที่ไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ และทุกภาค 
โดยเฉพาะรอยละของนักเรียนหญิงที่สูบไดรับแจกบุหรี่ฟรีสูงกวานักเรียนหญิงที่ไมสูบถึงเกือบ 8 เทา (รอยละ 
19.9 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ)  

ในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายไดรับแจกบุหรี่ฟรีสูงกวานักเรียนหญิงอยางมี
นัยสําคัญ (รอยละ 3.7 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางของอัตรานี้อยางมี
นัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ  

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ไดรับแจกบุหรี่
ฟรีจากบริษัทบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 16.5 และรอยละ 19.9 ตามลําดับ) และไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ 
(ตารางที่ 12) 
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 11 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป พบเห็นการโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผาน
ชองทางตางๆ ตามเพศ อายุ และ ภาค พ.ศ. 2552 

 หนังสือพิมพ/
นิตยสาร 

การแสดง
ดนตรี/กีฬา 

นักแสดงสูบบุหรี่
ทางโทรทัศน/ 
ภาพยนตร 

การถายทอด
กีฬาจาก
ตางประเทศ
ทางเคเบิลทีวี 

เห็นการวาง
โชวบุหรี่ 
ในรานคา 

 31.0 
(29.1-32.9) 

44.1 
(42.3-46.0) 

86.3 
(84.4-87.9) 

38.0 
(35.7-40.4) 

75.8 
(74.2-77.3) 

 

     ชาย 33.2 
(30.4-36.1) 

48.0 
(45.5-50.5) 

87.4 
(85.5-89.1) 

38.1 
(35.3-40.9) 

74.4 
(72.2-76.6) 

     หญิง 28.8 
(26.8-31.0) 

40.5 
(38.4-42.7) 

85.3 
(83.0-87.3) 

37.9 
(35.3-40.5) 

77.1 
(75.2-79.1) 

 ( ) 

    13 31.4 
(29.4-33.5) 

44.6 
(42.3-46.9) 

85.7 
(83.7-87.5) 

37.5 
(34.7-40.3) 

74.8 
(72.7-76.9) 

    14 30.9 
(28.5-33.4) 

43.8 
(41.3-46.3) 

86.9 
(85.1-88.5) 

38.2 
(35.6-40.8) 

76.7 
(75.1-78.2) 

    15 30.1 
(26.1-34.4) 

43.9 
(39.9-47.9) 

86.3 
(82.1-89.7) 

39.4 
(35.2-43.7) 

76.1 
(72.3-79.8) 

 

 กรุงเทพมหานคร 33.1 
(30.8-35.6) 

46.7 
(44.3-49.0) 

89.5 
(87.4-91.4) 

41.7 
(39.0 -44.5) 

82.9 
(80.8-85.1) 

 กลาง 31.2 
(27.1-35.5) 

42.4 
(37.7-47.2) 

86.2 
(84.1-88.2) 

37.1 
(33.3-40.9) 

78.6 
(76.1-81.1) 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.9 
(24.4-31.6) 

42.5 
(39.9-45.1) 

83.4 
(77.4-88.1) 

38.2 
(32.3-44.0) 

71.0 
(67.3-74.7) 

 เหนือ 32.0 
(27.1-37.4) 

47.4 
(42.9-51.8) 

88.2 
(86.2-90.0) 

36.4 
(33.4-39.4) 

75.6 
(72.4-78.8) 

 ใต 35.0 
(30.4-39.9) 

47.2 
(42.8-51.6) 

88.8 
(86.4-90.8) 

39.4 
(35.7-43.1) 

76.2 
(72.5-80.0) 
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 11 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป พบเห็นการโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผาน
ชองทางตางๆ ตามเพศ อายุ และ ภาค พ.ศ. 2552 

 หนังสือพิมพ/
นิตยสาร 

การแสดง
ดนตรี/กีฬา 

นักแสดงสูบบุหรี่
ทางโทรทัศน/ 
ภาพยนตร 

การถายทอด
กีฬาจาก
ตางประเทศ
ทางเคเบิลทีวี 

เห็นการวาง
โชวบุหรี่ 
ในรานคา 

 31.0 
(29.1-32.9) 

44.1 
(42.3-46.0) 

86.3 
(84.4-87.9) 

38.0 
(35.7-40.4) 

75.8 
(74.2-77.3) 

 

     ชาย 33.2 
(30.4-36.1) 

48.0 
(45.5-50.5) 

87.4 
(85.5-89.1) 

38.1 
(35.3-40.9) 

74.4 
(72.2-76.6) 

     หญิง 28.8 
(26.8-31.0) 

40.5 
(38.4-42.7) 

85.3 
(83.0-87.3) 

37.9 
(35.3-40.5) 

77.1 
(75.2-79.1) 

 ( ) 

    13 31.4 
(29.4-33.5) 

44.6 
(42.3-46.9) 

85.7 
(83.7-87.5) 

37.5 
(34.7-40.3) 

74.8 
(72.7-76.9) 

    14 30.9 
(28.5-33.4) 

43.8 
(41.3-46.3) 

86.9 
(85.1-88.5) 

38.2 
(35.6-40.8) 

76.7 
(75.1-78.2) 

    15 30.1 
(26.1-34.4) 

43.9 
(39.9-47.9) 

86.3 
(82.1-89.7) 

39.4 
(35.2-43.7) 

76.1 
(72.3-79.8) 

 

 กรุงเทพมหานคร 33.1 
(30.8-35.6) 

46.7 
(44.3-49.0) 

89.5 
(87.4-91.4) 

41.7 
(39.0 -44.5) 

82.9 
(80.8-85.1) 

 กลาง 31.2 
(27.1-35.5) 

42.4 
(37.7-47.2) 

86.2 
(84.1-88.2) 

37.1 
(33.3-40.9) 

78.6 
(76.1-81.1) 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.9 
(24.4-31.6) 

42.5 
(39.9-45.1) 

83.4 
(77.4-88.1) 

38.2 
(32.3-44.0) 

71.0 
(67.3-74.7) 

 เหนือ 32.0 
(27.1-37.4) 

47.4 
(42.9-51.8) 

88.2 
(86.2-90.0) 

36.4 
(33.4-39.4) 

75.6 
(72.4-78.8) 

 ใต 35.0 
(30.4-39.9) 

47.2 
(42.8-51.6) 

88.8 
(86.4-90.8) 

39.4 
(35.7-43.1) 

76.2 
(72.5-80.0) 

 

 

 . . 2552

 12 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป ที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบันไดรับแจก
บุหรี่ฟรีจากบริษัทบุหรี่ และมสีิ่งของที่มีเครือ่งหมายยี่หอบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค  
พ.ศ. 2552 

 
  

นักเรียนที่      
ไมเคยสูบบุหรี ่

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

นักเรียนที่      
ไมเคยสูบบุหรี ่

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

 3.1 (2.4-3.9) 17.1 (13.6-21.2) 6.5 (5.7-7.4) 24.7 (20.6-29.3) 
 

     ชาย 3.7 (2.9-4.7) 16.5 (12.7-21.2) 9.2 (7.5-11.1) 25.4 (21.2-30.0) 
     หญิง 2.6 (1.8-3.8) 19.9 (13.0-29.3) 4.9 (4.1-5.7) 19.8 (12.5-29.9) 

 ( ) 
    13 3.1 (2.3-4.1) 19.8 (14.4-26.5) 7.0 (5.7-8.5) 26.6 (20.5-33.6) 
    14 3.2 (2.4-4.3) 18.7 (13.5-25.3) 5.7 (4.8-6.8) 21.9 (16.2-28.8) 
    15 2.6 (1.5-4.6) 11.6 (7.4-17.6) 7.3 (5.3-10.0) 26.8 (18.9-36.6) 

 
 กรุงเทพมหานคร 2.1 (1.1-3.8) 14.2 (8.6-22.5) 5.6 (4.0-7.7) 16.8 (9.7-27.5) 
 กลาง 3.1 (1.8-5.4) 12.8 (5.7-26.6) 6.3 (4.9-7.9) 24.6 (18.8-31.6) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.9 (1.7-4.8) 20.6 (14.5-28.5) 6.0 (4.2-8.5) 23.8 (13.8-37.9) 
 เหนือ 3.3 (2.2-4.9) 22.5 (18.0-27.7) 7.1(5.6-8.9) 27.4 (20.0-36.3) 
 ใต 3.7 (2.3-5.8) 15.9 (9.2-26.3) 8.4 (6.7-10.4) 27.5 (18.8-38.4) 

 

 

  

การไดรับขาวสารตอตานการสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ ของนักเรียนไดจากการสอบถามนักเรียนถึงการได
เห็นหรือไดยินขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ (เชน ทางโทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณาขนาดใหญ โปสเตอร สต๊ิกเกอร 
เข็มกลัดติดเสื้อ หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร) ใน 30 วันที่ผานมา พบวา นักเรียนไดรับขาวสารตอตาน
การสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ รอยละ 89.5 นักเรียนหญิงที่ไดรับขาวสารดังกลาวสูงกวานักเรียนชายอยางมี
นัยสําคัญ (รอยละ 92.3 และ รอยละ 86.5 ตามลําดับ) ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียน
อายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป พิจารณาตามภาคตางๆ พบวา นักเรียนในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 
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93.5) สูงกวานักเรียนในภาคใต (รอยละ 88.7) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 87.8) อยางมีนัยสําคัญ 
(ตารางที่ 13) 

    

การเห็นขาวสารเพ่ือการไมสูบบุหรี่จากการแขงขันกีฬา การแสดง หรืองานอื่นๆ ไดจากการสอบถาม
นักเรียนวา “เมื่อนักเรียนไปชมการแขงขันกีฬา งานแสดงสินคา การแสดงดนตรี งานเทศกาลของชุมชน หรือ
งานสังคมตางๆ นักเรียนเห็นขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่บอยเพียงใด” พบวา รอยละ 90.4 ของนักเรียนทั้งหมด
เคยเห็นขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่จากงานดังกลาว นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (รอยละ 89.1 และรอยละ 91.6) นอกจากน้ี พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวาง
นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 13) 

 13 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป พบเห็นขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ 
และจากการแขงขันกีฬา การแสดง หรืองานอื่นๆ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
 

ผานสื่อตางๆ จากการแขงขันกีฬา การแสดง หรืองานอื่นๆ 
 89.5 (87.9-90.9) 90.4 (89.3-91.5) 
 

 ชาย 86.5 (84.4-88.3) 89.1 (87.3-90.7) 
 หญิง 92.3 (90.9-93.5) 91.6 (90.3-92.7) 

 ( ) 
 13 88.3 (86.0-90.3) 90.1 (88.5-91.5) 
 14 90.0 (88.4-91.5) 90.4 (88.6-91.8) 
 15 91.2 (88.8-93.2) 91.5 (89.3-93.3) 

 
 กรุงเทพมหานคร 93.5 (91.9-94.8) 90.7 (88.3-92.7) 
 กลาง 90.2 (86.2-93.2) 89.0 (86.4-91.2) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 87.8 (84.1-90.8) 91.3 (88.4-93.6) 
 เหนือ 90.3 (88.3-92.0) 90.9 (89.1-92.4) 
 ใต 88.7 (85.0-91.6) 91.0 (88.3-93.1) 
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93.5) สูงกวานักเรียนในภาคใต (รอยละ 88.7) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 87.8) อยางมีนัยสําคัญ 
(ตารางที่ 13) 

    

การเห็นขาวสารเพ่ือการไมสูบบุหรี่จากการแขงขันกีฬา การแสดง หรืองานอื่นๆ ไดจากการสอบถาม
นักเรียนวา “เมื่อนักเรียนไปชมการแขงขันกีฬา งานแสดงสินคา การแสดงดนตรี งานเทศกาลของชุมชน หรือ
งานสังคมตางๆ นักเรียนเห็นขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่บอยเพียงใด” พบวา รอยละ 90.4 ของนักเรียนทั้งหมด
เคยเห็นขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่จากงานดังกลาว นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีอัตราไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (รอยละ 89.1 และรอยละ 91.6) นอกจากน้ี พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวาง
นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 13) 

 13 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป พบเห็นขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ 
และจากการแขงขันกีฬา การแสดง หรืองานอื่นๆ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
 

ผานสื่อตางๆ จากการแขงขันกีฬา การแสดง หรืองานอื่นๆ 
 89.5 (87.9-90.9) 90.4 (89.3-91.5) 
 

 ชาย 86.5 (84.4-88.3) 89.1 (87.3-90.7) 
 หญิง 92.3 (90.9-93.5) 91.6 (90.3-92.7) 

 ( ) 
 13 88.3 (86.0-90.3) 90.1 (88.5-91.5) 
 14 90.0 (88.4-91.5) 90.4 (88.6-91.8) 
 15 91.2 (88.8-93.2) 91.5 (89.3-93.3) 

 
 กรุงเทพมหานคร 93.5 (91.9-94.8) 90.7 (88.3-92.7) 
 กลาง 90.2 (86.2-93.2) 89.0 (86.4-91.2) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 87.8 (84.1-90.8) 91.3 (88.4-93.6) 
 เหนือ 90.3 (88.3-92.0) 90.9 (89.1-92.4) 
 ใต 88.7 (85.0-91.6) 91.0 (88.3-93.1) 

 
 
 
 

 . . 2552

 (Cessation)  

การสํารวจการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ ความตองการหยุดสูบบุหรี่ ความพยายามเลิก 
สูบบุหรี่ และการไดรับความชวยเหลือใหหยุดสูบบุหรี่ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน สะทอนถึงมาตรการ
ตางๆ ที่องคกรตางๆ ทุกภาคสวน ตลอดจนการเรียนการสอนในโรงเรียนรวมกันดําเนินการเพื่อใหนักเรียน     
ที่สูบบุหรี่มีความรูและทัศนคติที่เอื้อตอการหยุดสูบบุหรี่ และมีมาตรการชวยเหลือใหเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ
ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบฯ ใหมีการชวยเหลือใหเลิกใชยาสูบ ในประเทศไทยมีการเพิ่ม
คุณภาพการรักษาการติดบุหรี่และเพิ่มความครอบคลุมผานการพัฒนาคําแนะนําสําหรับคลินิกเลิกบุหรี่               
สายดวนเลิกบุหรี่ โครงการเภสัชกรพาเลิกบุหรี่ เปนตน ขอคําถามเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนมีดังนี้ 
1) นักเรียนตองการเลิกสูบบุหรี่เด๋ียวน้ี ใชหรือไม 2) ระหวางปที่ผานมา นักเรียนเคยพยายามหยุดสูบบุหรี่           
ใชหรือไม 3) นักเรียนเคยไดรับความชวยเหลือ หรือคําแนะนําเพ่ือเลิกสูบบุหรี่หรือไม 4) เหตุผลสําคัญที่สุดที่
นักเรียนตัดสินใจเลิก สูบบุหรี่ ผลการสํารวจมีดังนี้  

 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันตองการหยุดสูบบุหรี่รอยละ 75.5 อัตราดังกลาวไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญระหวางเพศชายและเพศหญิง (รอยละ 76.9 และ รอยละ 63.6 ตามลําดับ) และระหวางอัตราใน
นักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป (รอยละ 83.8 รอยละ 71.4 และรอยละ 74.7 ตามลําดับ) และ
เมื่อพิจารณาตามภาค พบวา อัตราความตองการหยุดสูบบุหรี่ของนักเรียนในภาคใต (รอยละ 82.7) สูงกวา 
นักเรียนในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 59.5) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 14)  

 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันพยายามเลิกสูบบุหรี่ในปที่ผานมารอยละ 87.2 อัตราดังกลาวไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญระหวางเพศชายและเพศหญิง (รอยละ 88.8 และรอยละ 76.0 ตามลําดับ) ระหวาง
นักเรยีนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป (รอยละ 86.4 รอยละ 85.2 และรอยละ 91.0 ตามลําดับ) และ
ระหวางนักเรียนในภาคตางๆ ในกรุงเทพมหานคร รอยละ 85.5 ภาคกลาง รอยละ 89.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยละ 86.5 ภาคเหนือ รอยละ 84.1 และภาคใต รอยละ 87.4 (ตารางที่ 14) 

 

ผูที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเคยไดรับความชวยเหลือใหหยุดสูบบุหรี่รอยละ 86.9 อัตราดังกลาวไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง (รอยละ 87.1 และรอยละ 85.0 ตามลําดับ) 
ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป อายุ 14 ป และอายุ 15 ป (รอยละ 88.1 รอยละ 85.2 และรอยละ 88.3 
ตามลําดับ) และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ ในกรุงเทพมหานคร รอยละ 82.7 ภาคกลาง รอยละ 87.7           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 83.6 ภาคเหนือ รอยละ 86.3 และภาคใต รอยละ 93.2 (ตารางที่ 14) 
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 14 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน ตองการหยุดสูบบุหรี่ 
 พยายามเลิกสูบบุหรี่ในปที่ผานมา และไดรบัความชวยเหลือใหหยุดสูบบุหรี่   
 ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

   
  

 75.5 (69.2-80.8) 87.2 (81.4-91.4) 86.9 (83.2-89.9) 
 

 ชาย 76.9 (70.3-82.4) 88.8 (82.5-93.0) 87.1 (82.6-90.5) 
 หญิง 63.6 (48.3-76.5) 76.0 (65.7-83.9) 85.0 (77.5-90.3) 

 ( ) 
 13 83.8 (74.8-90.0) 86.4 (76.9-92.4) 88.1 (81.4-92.6) 
 14 71.4 (61.6-79.6) 85.2 (77.6-90.5) 85.2 (78.8-89.9) 
 15 74.7 (66.3-81.5) 91.0 (84.3-95.0) 88.3 (81.8-92.7) 

 
 กรุงเทพมหานคร 59.5 (49.6-71.0) 85.5 (74.3-92.3) 82.7 (74.0-88.9) 
 กลาง 74.1 (61.7-83.6) 89.4 (76.6-95.6) 87.7 (80.3-92.6) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 79.6 (57.9-91.7) 86.5 (64.8-95.7) 83.6 (73.4-90.4) 
 เหนือ 68.5 (60.6-75.4) 84.1 (75.2-90.2) 86.3 (74.2-93.3) 
 ใต 82.7 (72.9-89.6) 87.4 (77.7-93.2) 93.2 (87.0-96.6) 

 

 ( ) 

เหตุผลสําคัญในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ (ไมไดสูบในปจจุบัน) ไดจากคําถามวา   
“เหตุผลสําคัญที่สุดที่นักเรียนตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ (เลือกเพียง 1 คําตอบเทาน้ัน)” คําตอบที่ใหเลือกคือ 1) เพื่อ
ทําใหสุขภาพดีขึ้น 2) เพื่อประหยัดเงิน 3) เพราะครอบครัวไมชอบ 4) เพราะเพื่อนๆ ไมชอบ และ 5) อื่นๆ 
ผลการสํารวจพบวา เหตุผลสําคัญในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่และไมไดสูบในปจจุบัน                    
มีดังนี้คือ เลิกสูบเพ่ือทําใหสุขภาพดีขึ้น รอยละ 43.8 เลิกสูบเพราะครอบครัวไมชอบ รอยละ 24.5 เลิกสูบ
เพราะเพื่อนไมชอบ รอยละ 3.7 และเลิกสูบเพื่อประหยัดเงิน รอยละ 3.7 (ตารางที่ 15) 
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 14 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน ตองการหยุดสูบบุหรี่ 
 พยายามเลิกสูบบุหรี่ในปที่ผานมา และไดรบัความชวยเหลือใหหยุดสูบบุหรี่   
 ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

   
  

 75.5 (69.2-80.8) 87.2 (81.4-91.4) 86.9 (83.2-89.9) 
 

 ชาย 76.9 (70.3-82.4) 88.8 (82.5-93.0) 87.1 (82.6-90.5) 
 หญิง 63.6 (48.3-76.5) 76.0 (65.7-83.9) 85.0 (77.5-90.3) 

 ( ) 
 13 83.8 (74.8-90.0) 86.4 (76.9-92.4) 88.1 (81.4-92.6) 
 14 71.4 (61.6-79.6) 85.2 (77.6-90.5) 85.2 (78.8-89.9) 
 15 74.7 (66.3-81.5) 91.0 (84.3-95.0) 88.3 (81.8-92.7) 

 
 กรุงเทพมหานคร 59.5 (49.6-71.0) 85.5 (74.3-92.3) 82.7 (74.0-88.9) 
 กลาง 74.1 (61.7-83.6) 89.4 (76.6-95.6) 87.7 (80.3-92.6) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 79.6 (57.9-91.7) 86.5 (64.8-95.7) 83.6 (73.4-90.4) 
 เหนือ 68.5 (60.6-75.4) 84.1 (75.2-90.2) 86.3 (74.2-93.3) 
 ใต 82.7 (72.9-89.6) 87.4 (77.7-93.2) 93.2 (87.0-96.6) 

 

 ( ) 

เหตุผลสําคัญในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ (ไมไดสูบในปจจุบัน) ไดจากคําถามวา   
“เหตุผลสําคัญที่สุดที่นักเรียนตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ (เลือกเพียง 1 คําตอบเทาน้ัน)” คําตอบที่ใหเลือกคือ 1) เพื่อ
ทําใหสุขภาพดีขึ้น 2) เพื่อประหยัดเงิน 3) เพราะครอบครัวไมชอบ 4) เพราะเพื่อนๆ ไมชอบ และ 5) อื่นๆ 
ผลการสํารวจพบวา เหตุผลสําคัญในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่และไมไดสูบในปจจุบัน                    
มีดังนี้คือ เลิกสูบเพ่ือทําใหสุขภาพดีขึ้น รอยละ 43.8 เลิกสูบเพราะครอบครัวไมชอบ รอยละ 24.5 เลิกสูบ
เพราะเพื่อนไมชอบ รอยละ 3.7 และเลิกสูบเพ่ือประหยัดเงิน รอยละ 3.7 (ตารางที่ 15) 

 

 

 . . 2552

  

นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่และไมไดสูบในปจจุบันเลิกสูบบุหรี่เพ่ือทําใหสุขภาพดีขึ้น รอยละ 43.8 ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 43.9 และรอยละ 44.2 
ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางในนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 
15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 15) 

  

นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่และไมไดสูบในปจจุบันเลิกสูบบุหรี่เพราะครอบครัวไมชอบ รอยละ 24.5 ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 28.3 และรอยละ 14.6 
ตามลําดับ) นอกจากน้ี พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางในนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 
15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 15) 

  

นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่และไมไดสูบในปจจุบันเลิกสูบบุหรี่เพราะเพื่อนไมชอบ รอยละ 3.7 ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 3.3 และรอยละ 3.5 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางในนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และ
ระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 15) 

  

นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่และไมไดสูบในปจจุบันเลิกสูบบุหรี่เพ่ือประหยัดเงิน รอยละ 3.7 ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 3.9 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางในนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และ
ระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 15) 
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 15 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่เคยสูบบุหรี ่(ไมไดสูบในปจจุบัน) เลิกสูบบุหรี่

ดวยเหตุผลเพื่อทําใหสุขภาพดีขึ้น เพราะครอบครัวไมชอบ เพราะเพื่อนไมชอบ และเพื่อ
ประหยัดเงิน ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
 

เลิกสูบเพื่อทําให
สุขภาพดีขึ้น 

เพราะครอบครัว 
ไมชอบ 

เพราะเพื่อน 
ไมชอบ 

เพ่ือประหยัด
เงิน 

 43.8 (40.9-46.8) 24.5 (19.8-29.8) 3.7 (2.2-6.2) 3.7 (2.3-5.9) 
 

 ชาย 43.9 (40.4-47.6) 28.3 (22.1-35.6) 3.3 (1.7-6.6) 3.9 (2.3-6.5) 
 หญิง 44.2 (39.0-49.5) 14.6 (9.1-22.6) 3.5 (1.2-9.8) 2.6 (0.8-8.0) 

 ( ) 
 13 48.7 (44.0-53.2) 25.5 (16.5-34.1) 3.2 (1.5-6.8) 2.4 (0.9-6.2) 
 14 39.8 (35.5-44.2) 25.9 (19.3-33.7) 4.9 (2.4-10.0) 4.8 (2.4-9.7) 
 15 43.9 (39.0-48.9) 20.1 (11.5-32.6) 2.3 (0.4-10.8) 3.6 (2.4-5.5) 

 
 กรุงเทพมหานคร 46.2 (38.0-54.1) 27.2 (19.3-36.9) 1.0 (0.1-7.8) 1.1 (0.1-9.4) 
 กลาง 44.5 (38.1-51.2) 26.7 (16.4-40.3) 5.0 (2.1-11.6) 4.9 (2.2-10.5) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 41.4 (35.9-47.1) 23.2 (13.6-36.7) 2.4 (0.3-16.8) 2.2 (0.5-8.7) 
 เหนือ 45.0 (38.4-51.7) 25.2 (17.9-34.2) 3.5 (1.2-9.5) 3.5 (1.0-11.7) 
 ใต 47.3 (41.7-52.9) 20.4 (12.6-31.4) 4.5 (1.8-11.1) 4.8 (1.6-13.0) 
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 15 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่เคยสูบบุหรี ่(ไมไดสูบในปจจุบัน) เลิกสูบบุหรี่

ดวยเหตุผลเพื่อทําใหสุขภาพดีขึ้น เพราะครอบครัวไมชอบ เพราะเพื่อนไมชอบ และเพื่อ
ประหยัดเงิน ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
 

เลิกสูบเพ่ือทําให
สุขภาพดีขึ้น 

เพราะครอบครัว 
ไมชอบ 

เพราะเพื่อน 
ไมชอบ 

เพื่อประหยัด
เงิน 

 43.8 (40.9-46.8) 24.5 (19.8-29.8) 3.7 (2.2-6.2) 3.7 (2.3-5.9) 
 

 ชาย 43.9 (40.4-47.6) 28.3 (22.1-35.6) 3.3 (1.7-6.6) 3.9 (2.3-6.5) 
 หญิง 44.2 (39.0-49.5) 14.6 (9.1-22.6) 3.5 (1.2-9.8) 2.6 (0.8-8.0) 

 ( ) 
 13 48.7 (44.0-53.2) 25.5 (16.5-34.1) 3.2 (1.5-6.8) 2.4 (0.9-6.2) 
 14 39.8 (35.5-44.2) 25.9 (19.3-33.7) 4.9 (2.4-10.0) 4.8 (2.4-9.7) 
 15 43.9 (39.0-48.9) 20.1 (11.5-32.6) 2.3 (0.4-10.8) 3.6 (2.4-5.5) 

 
 กรุงเทพมหานคร 46.2 (38.0-54.1) 27.2 (19.3-36.9) 1.0 (0.1-7.8) 1.1 (0.1-9.4) 
 กลาง 44.5 (38.1-51.2) 26.7 (16.4-40.3) 5.0 (2.1-11.6) 4.9 (2.2-10.5) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 41.4 (35.9-47.1) 23.2 (13.6-36.7) 2.4 (0.3-16.8) 2.2 (0.5-8.7) 
 เหนือ 45.0 (38.4-51.7) 25.2 (17.9-34.2) 3.5 (1.2-9.5) 3.5 (1.0-11.7) 
 ใต 47.3 (41.7-52.9) 20.4 (12.6-31.4) 4.5 (1.8-11.1) 4.8 (1.6-13.0) 
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ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบใหมีมาตรการเกี่ยวกับการลดอุปสงคของยาสูบโดยการ
ใหการศึกษา การสื่อสาร การฝกอบรม และการสรางจิตสํานึกของสาธารณชน ซึ่งในการสํารวจนี้ไดมีการ
สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ ดังตอไปนี้ 

 

จากคําถามวา “ในปการศึกษาที่ผานมา นักเรียนเคยเรียนในชั้นเรียนเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่
หรือไม” พบวา นักเรียนรอยละ 59.6 ไดรับการสอนเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่ นักเรียนหญิงมีอัตราสูงกวา
นักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 63.7 และรอยละ 55.3 ตามลําดับ) ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางอายุ 13 ป (รอยละ 58.0) อายุ 14 ป (รอยละ 60.0) และอายุ 15 ป (รอยละ 62.7) และระหวาง
นักเรียนในภาคตางๆ ในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 64.3) ภาคกลาง (รอยละ 58.7) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รอยละ 58.2) ภาคเหนือ (รอยละ 60.7) และภาคใต (รอยละ 61.0) ตามตารางที่ 16  

 

จากคําถามวา “ในปการศึกษาที่ผานมา นักเรียนเคยเรียนเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ เชน ทําให
ฟนเหลือง ผิวเหี่ยวยน หรือมีกลิ่นตัวเหม็น เปนตน หรือไม” พบวา รอยละ 60.5 ไดรับการสอนผลกระทบของ
การสูบบุหรี่ นักเรียนหญิงมีอัตราสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 67.6 และรอยละ 53.1 
ตามลําดับ) ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของอัตรานี้ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ58.9) อายุ 14 ป 
(รอยละ 60.6) และอายุ 15 ป (รอยละ 64.5) พิจารณาตามภาค พบวา นักเรียนในกรุงเทพมหานครไดรับการ
สอนผลของการสูบบุหรี่สูงกวาภาคใตอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 68.0 และรอยละ 56.9 ตามลําดับ) ตามตาราง
ที่ 16 

 

จากคําถามวา “นักเรียนเคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของบทเรียน ครั้งสุดทายเมื่อใด” พบวา นักเรียนรอยละ 27.1 เคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูที่อยูใน                 
วัยเดียวกัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (รอยละ 25.7 และ               
รอยละ 28.3 ตามลําดับ) ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป (รอยละ 26.4) อายุ 14 ป (รอยละ 26.0) และอายุ 15 ป               
(รอยละ 31.8) และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ กรุงเทพฯ (รอยละ 26.2) ภาคกลาง (รอยละ 24.9)                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 28.4) ภาคเหนือ (รอยละ 25.5) และภาคใต (รอยละ 31.4) ตามตาราง             
ที่ 16 
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 16 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป เคยเรียนในชั้นเรียนเรื่องอันตรายของการสูบ
บุหรี่ ไดรับการสอนผลของการสูบบุหรี่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
และสุขภาพ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

  
 

 

 

 
 59.6 (56.9-62.2) 60.5 (57.6-63.4) 27.1 (24.4-30.1) 
 

 ชาย 55.3 (52.3-58.2) 53.1 (49.5-56.7) 25.7 (22.3-29.4) 
 หญิง 63.7 (60.5-66.8) 67.6 (64.5-70.5) 28.3 (25.4-31.4) 

 ( ) 
 13 58.0 (54.4-61.4) 58.9 (55.3-62.4) 26.4 (23.1-29.9) 
 14 60.0 (57.1-62.9) 60.6 (57.8-63.4) 26.0 (23.3-29.0) 
 15 62.7 (57.8-67.2) 64.5 (59.8-69.0) 31.8 (26.4-37.7) 

 
 กรุงเทพมหานคร 64.3 (59.2-69.2) 68.0 (62.9-72.7) 26.2 (22.7-29.9) 
 กลาง 58.7 (53.8-63.3) 59.9 (53.6-65.9) 24.9 (21.7-28.4) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 58.2 (51.1-64.9) 60.3 (53.3-67.0) 28.4 (20.4-37.9) 
 เหนือ 60.7 (56.0-65.2) 62.0 (57.6-66.2) 25.5 (22.9-28.3) 
 ใต 61.0 (56.4-65.4) 56.9 (51.3-62.4) 31.4 (27.8-35.4) 
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 16 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ป เคยเรียนในชั้นเรียนเรื่องอันตรายของการสูบ
บุหรี่ ไดรับการสอนผลของการสูบบุหรี่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
และสุขภาพ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

  
 

 

 

 
 59.6 (56.9-62.2) 60.5 (57.6-63.4) 27.1 (24.4-30.1) 
 

 ชาย 55.3 (52.3-58.2) 53.1 (49.5-56.7) 25.7 (22.3-29.4) 
 หญิง 63.7 (60.5-66.8) 67.6 (64.5-70.5) 28.3 (25.4-31.4) 

 ( ) 
 13 58.0 (54.4-61.4) 58.9 (55.3-62.4) 26.4 (23.1-29.9) 
 14 60.0 (57.1-62.9) 60.6 (57.8-63.4) 26.0 (23.3-29.0) 
 15 62.7 (57.8-67.2) 64.5 (59.8-69.0) 31.8 (26.4-37.7) 

 
 กรุงเทพมหานคร 64.3 (59.2-69.2) 68.0 (62.9-72.7) 26.2 (22.7-29.9) 
 กลาง 58.7 (53.8-63.3) 59.9 (53.6-65.9) 24.9 (21.7-28.4) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 58.2 (51.1-64.9) 60.3 (53.3-67.0) 28.4 (20.4-37.9) 
 เหนือ 60.7 (56.0-65.2) 62.0 (57.6-66.2) 25.5 (22.9-28.3) 
 ใต 61.0 (56.4-65.4) 56.9 (51.3-62.4) 31.4 (27.8-35.4) 
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ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการบริโภคยาสูบและผลกระทบจากการบริโภคยาสูบตอสุขภาพนั้นสะทอน
ถึงการบริโภคยาสูบในปจจุบัน การยอมรับ และแนวโนมที่จะบริโภคยาสูบหรือไมในอนาคต ผลการสํารวจ
ทัศนคติดังกลาว มีดังนี้  

 

ทัศนคติตอผลกระทบของการบริโภคยาสูบไดจากคําถามดังตอไปนี้ 1) นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่เปน
อันตรายตอสุขภาพของนักเรียนหรือไม 2) นักเรียนคิดวาเปนการปลอดภัยที่จะสูบบุหรี่เพียง 1-2 ปแลวเลิกสูบ
หลังจากนั้นหรือไม 3) ใครก็ตามที่เริ่มสูบบุหรี่ นักเรียนคิดวาเปนการยากที่จะเลิกสูบบุหรี่หรือไม ผลการสํารวจ
แสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันที่เห็นดวยตอ
ทัศนคติดังกลาว (ตารางที่ 17) ดังนี้   

  

รอยละของนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวยกับทัศนคติวา ‘การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ’ สูงกวา            
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทั้งภาพรวม (รอยละ 88.7 และรอยละ 68.5 ตามลําดับ) เพศชาย และ
หญิง ทุกกลุมอายุ และทุกภาค  

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนหญิงที่ไมเคยสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวา
นักเรียนชาย (รอยละ 91.9 และ รอยละ 84.1 ตามลําดับ) แตระหวางอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป พบวาไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ สําหรับความแตกตางระหวางภาค พบวา รอยละของนักเรียนใน
กรุงเทพมหานครที่ไมเคยสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 93.2 และ             
รอยละ 87.2 ตามลําดับ) 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบันมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 69.4 และรอยละ 66.4 ตามลําดับ) นอกจากนี้
พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียน
ในภาคตางๆ (ตารางที่ 17) 

 1-2    

รอยละของนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวยกับทัศนคติวา ‘ถาสูบบุหรี่เพียง 1-2 ป แลวเลิกสูบจะ
ปลอดภัยอยางแนนอน’ สูงกวาผูสูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทั้งภาพรวม (รอยละ 15.7 และรอยละ 5.7 
ตามลําดับ) เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุมอายุ (ยกเวนอายุ 15 ป) และทุกภาค  
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ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 5.4 และรอยละ 5.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียน อายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ  

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาว                    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 15.3 และรอยละ 18.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ 
(ตารางที่ 17) 

  

รอยละของผูเห็นดวยกับทัศนคติวา ‘เมื่อเริ่มสูบบุหรี่แลวยากจะเลิก’ ของนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และ            
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทั้งภาพรวม (รอยละ 14.7 และรอยละ 12.6 ตามลําดับ)  
ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ (ยกเวนอายุ 13 ป ที่นักเรียนที่ไมสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่
สูบบุหรี่ในปจจุบัน) และทุกภาค  

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาวรอยละ 15.3 และ 
รอยละ 14.3 ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป สําหรับความแตกตางระหวางภาค พบวา นักเรียนในกรุงเทพมหานคร  
(รอยละ 16.6) และภาคเหนือ (รอยละ 16.9) มีทัศนคติดังกลาวสูงกวาในภาคใต (รอยละ 10.5) อยางมี
นัยสําคัญ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาวรอยละ 
13.2 และรอยละ 9.2 ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 17)  
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ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 5.4 และรอยละ 5.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียน อายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ  

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาว                    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 15.3 และรอยละ 18.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ 
(ตารางที่ 17) 

  

รอยละของผูเห็นดวยกับทัศนคติวา ‘เมื่อเริ่มสูบบุหรี่แลวยากจะเลิก’ ของนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่และ            
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทั้งภาพรวม (รอยละ 14.7 และรอยละ 12.6 ตามลําดับ)  
ทั้งเพศชายและหญิง ทุกกลุมอายุ (ยกเวนอายุ 13 ป ที่นักเรียนที่ไมสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่
สูบบุหรี่ในปจจุบัน) และทุกภาค  

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาวรอยละ 15.3 และ 
รอยละ 14.3 ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป สําหรับความแตกตางระหวางภาค พบวา นักเรียนในกรุงเทพมหานคร  
(รอยละ 16.6) และภาคเหนือ (รอยละ 16.9) มีทัศนคติดังกลาวสูงกวาในภาคใต (รอยละ 10.5) อยางมี
นัยสําคัญ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาวรอยละ 
13.2 และรอยละ 9.2 ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 17)  
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 17 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน  
  มีทัศนคติตอผลของการสูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 

 
 

 
 1-2   

 
 

นักเรียน 
ที่ไมเคย 
สูบบุหรี่ 

นักเรียน 
ที่สูบบุหรี ่
ในปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคย 
สูบบุหรี่ 

นักเรียน 
ที่สูบบุหรี ่
ในปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคย 
สูบบุหรี่ 

นักเรียน 
ที่สูบบุหรี ่
ในปจจุบัน 

 88.7 
(87.2-90.1) 

68.5 
(64.2-72.6) 

5.7 
(4.9-6.6) 

15.7 
(12.6-19.3) 

14.7 
(13.3-16.2) 

12.6 
(10.4-15.1) 

 

     ชาย 84.1 
(81.3-86.5) 

69.4 
(65.5-73.1) 

5.4 
(4.4-6.7) 

15.3 
(12.5-18.8) 

15.3 
(13.1-17.7) 

13.2 
(10.9-15.9) 

     หญิง 91.9 
(90.4-93.2) 

66.4 
(55.4-75.9) 

5.9 
(4.9-6.9) 

18.2 
(10.6-29.5) 

14.3 
(12.5-16.4) 

9.2 
(5.9-14.2) 

 ( ) 

    13 88.7 
(86.9-90.2) 

64.8 
(56.9-72.0) 

6.1 
(4.9-7.4) 

15.5 
(9.6-24.2) 

16.6 
(14.8-18.6) 

9.4 
(6.4-13.6) 

    14 88.9 
(86.8-90.7) 

66.5 
(60.9-71.7) 

4.9 
(3.9-6.1) 

16.0 
(12.6-20.2) 

13.7 
(11.7-16.1) 

14.2 
(10.8-18.4) 

    15 88.5 
(84.9-91.3) 

75.9 
(67.9-82.4) 

6.8 
(4.7-9.7) 

15.2 
(9.6-23.4) 

11.1 
(8.9-13.8) 

13.6 
(9.4-19.4) 

 
 กรุงเทพ-
 มหานคร 

93.2 
(90.3-95.3) 

72.1 
(63.7-79.1) 

4.9 
(3.5-6.8) 

13.5 
(9.5-18.9) 

16.6 
(14.4-19.1) 

15.1 
(9.8-22.5) 

 กลาง 89.2 
(85.1-92.3) 

67.6 
(59.7-74.6) 

4.7 
(3.1-7.1) 

13.0 
(8.8-18.7) 

14.6 
(11.3-18.6) 

11.9 
(7.2-18.9) 

 ตะวันออก
 เฉียงเหนือ 

87.2 
(84.2-89.7) 

74.8 
(62.9-83.9) 

6.9 
(5.3-9.0) 

21.4 
(13.5-32.2) 

15.2 
(12.7-18.1) 

14.0 
(10.6-18.3) 

 เหนือ 88.7 
(86.4-90.6) 

64.2 
(58.1-69.9) 

6.2 
(5.2-7.3) 

14.1 
(8.2-23.2) 

16.9 
(13.8-20.5) 

13.9 
(9.7-19.3) 

 ใต 88.6 
(85.2-91.3) 

60.9 
(51.6-69.5) 

5.2 
(3.3-7.8) 

13.2 
(10.3-16.8) 

10.5 
(7.9-13.7) 

9.1 
(4.8-16.5) 
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การศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีตอเยาวชนและบุคคลที่สูบบุหรี่ไดจากขอคําถามดังตอไปนี้คือ                
1) นักเรียนคิดวาเด็กผูชายที่สูบบุหรี่มีเพื่อนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายท่ีไมสูบบุหรี่ 2) นักเรียนคิดวาเด็ก 
ผูหญิงที่สูบบุหรี่มีเพื่อนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ 3) นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่จะทําใหเด็ก 
ผูชายมีเสนหดึงดูดมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่ 4) นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่จะทําใหเด็กผูหญิง
มีเสนหดึงดูดมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ 5) เมื่อเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ นักเรียนคิดอยางไร
ตอผูชายคนน้ัน 6) เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่นักเรียนคิดอยางไรตอผูหญิงคนนัน้ ทั้งนี้ขอ 5 และขอ 6               
ใหเลือกคําตอบเพียงขอเดียวจากคําตอบตอไปนี้คือ ก. เปนคนขาดความมั่นใจในตนเอง ข. เปนคนโง              
ค. เปนคนขี้แพ ไมเอาไหน ง. เปนคนนารังเกียจ (คําตอบนี้ไดเพิ่มสําหรับการสํารวจในประเทศไทยเนื่องจาก
ไดรับการเสนอจากนักเรียนที่ทดสอบแบบสอบถาม) จ. เปนผูที่ประสบความสําเร็จ ฉ. เปนคนมีสติปญญา
เฉลียวฉลาด ช. เปนคนที่ทันสมัย  

ผลการสํารวจแสดงการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอเยาวชนและบุคคลที่สูบบุหรี่ของนักเรียนที่ไมเคย
สูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (ตารางที่ 18) ดังนี้   

  

รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเห็นดวยกับทัศนคติวา ‘เด็กผูชายที่สูบบุหรี่มีเพ่ือนมากกวา           
ผูไมสูบ’ สูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 35.7 รอยละ 27.1 ตามลําดับ) นักเรียนชายที่ 
สูบบุหรี่ในปจจุบันเห็นดวยกับทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนชายที่ไมเคยสูบ (รอยละ 35.4 และรอยละ 23.2 
ตามลําดับ) สวนเพศหญิง ทุกกลุมอายุ และทุกภาค การมีทัศนคติดังกลาวไมมีความแตกตางกันระหวาง
นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันและนักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนหญิงที่มีความคิดเห็นดังกลาวสูงกวานักเรียน
ชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 29.5 และรอยละ 23.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป สําหรับความแตกตางระหวางภาค พบวา นักเรียนใน
ภาคใต (รอยละ 35.9) มีความคิดเห็นดังกลาวสูงกวาในภาคกลาง (รอยละ 23.5) และกรุงเทพมหานคร              
(รอยละ 23.3) อยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 35.4 และรอยละ 37.3 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางของอัตรานี้
ระหวางอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางภาคตางๆ อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 18) 
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การศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีตอเยาวชนและบุคคลที่สูบบุหรี่ไดจากขอคําถามดังตอไปนี้คือ                
1) นักเรียนคิดวาเด็กผูชายท่ีสูบบุหรี่มีเพื่อนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่ 2) นักเรียนคิดวาเด็ก 
ผูหญิงที่สูบบุหรี่มีเพื่อนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ 3) นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่จะทําใหเด็ก 
ผูชายมีเสนหดึงดูดมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายท่ีไมสูบบุหรี่ 4) นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่จะทําใหเด็กผูหญิง
มีเสนหดึงดูดมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ 5) เมื่อเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ นักเรียนคิดอยางไร
ตอผูชายคนน้ัน 6) เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่นักเรียนคิดอยางไรตอผูหญิงคนนัน้ ทั้งนี้ขอ 5 และขอ 6               
ใหเลือกคําตอบเพียงขอเดียวจากคําตอบตอไปนี้คือ ก. เปนคนขาดความมั่นใจในตนเอง ข. เปนคนโง              
ค. เปนคนขี้แพ ไมเอาไหน ง. เปนคนนารังเกียจ (คําตอบนี้ไดเพิ่มสําหรับการสํารวจในประเทศไทยเนื่องจาก
ไดรับการเสนอจากนักเรียนที่ทดสอบแบบสอบถาม) จ. เปนผูที่ประสบความสําเร็จ ฉ. เปนคนมีสติปญญา
เฉลียวฉลาด ช. เปนคนที่ทันสมัย  

ผลการสํารวจแสดงการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอเยาวชนและบุคคลที่สูบบุหรี่ของนักเรียนที่ไมเคย
สูบบุหรี่และนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (ตารางที่ 18) ดังนี้   

  

รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเห็นดวยกับทัศนคติวา ‘เด็กผูชายที่สูบบุหรี่มีเพ่ือนมากกวา           
ผูไมสูบ’ สูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 35.7 รอยละ 27.1 ตามลําดับ) นักเรียนชายที่ 
สูบบุหรี่ในปจจุบันเห็นดวยกับทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนชายที่ไมเคยสูบ (รอยละ 35.4 และรอยละ 23.2 
ตามลําดับ) สวนเพศหญิง ทุกกลุมอายุ และทุกภาค การมีทัศนคติดังกลาวไมมีความแตกตางกันระหวาง
นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันและนักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนหญิงที่มีความคิดเห็นดังกลาวสูงกวานักเรียน
ชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 29.5 และรอยละ 23.2 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป สําหรับความแตกตางระหวางภาค พบวา นักเรียนใน
ภาคใต (รอยละ 35.9) มีความคิดเห็นดังกลาวสูงกวาในภาคกลาง (รอยละ 23.5) และกรุงเทพมหานคร              
(รอยละ 23.3) อยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 35.4 และรอยละ 37.3 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางของอัตรานี้
ระหวางอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางภาคตางๆ อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 18) 
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รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเห็นดวยกับทัศนคติวา ‘เด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่มีเพื่อนมากกวา            
ผูไมสูบ’ สูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 13.8 และรอยละ 6.9 ตามลําดับ) นอกจากนี้             
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันมีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนักเรียนชายและนักเรียน
หญิง นักเรียนอายุ 13 ป และ 15 ป และทุกภาค (ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นดังกลาว         
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 7.2 และรอยละ 6.8 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตาง
ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ อยางมีนัยสําคัญ ขณะที่
นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา นักเรียนหญิงมีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ            
(รอยละ 22.4 และรอยละ 11.8 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวาง
นักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และระหวางนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 18) 

 

รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเห็นดวยกับทัศนคติวา ‘เด็กผูชายท่ีสูบบุหรี่มีเสนหดึงดูดมาก 
กวาผูไมสูบ’ สูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 14.1 และรอยละ 6.7 ตามลําดับ) นอกจากนี้ 
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันมีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญในนักเรียนทั้งชายและหญิง 
นักเรียนอายุ 14 ป นักเรียนในกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในภาคเหนือ โดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่สูบบุหรี่มี
ทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนหญิงที่ไมสูบบุหรี่กวา 3 เทา (รอยละ 19.7 และรอยละ 5.9 ตามลําดับ) 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา ความคิดเห็นดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ระหวาง
นักเรียนชายและหญิง ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ เชนเดียวกับ
นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา ความคิดเห็นดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในนักเรียนทั้งชาย
และหญิง ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 18) 

 

รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันเห็นดวยกับทัศนคติวา ‘เด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่มีเสนหดึงดูด
มากกวาผูไมสูบ’ สูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 9.6 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ) 
พิจารณาทัศนคติดังกลาวระหวางนักเรียนชายที่สูบและไมสูบบุหรี่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่
นักเรียนหญิงที่สูบมีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนหญิงที่ไมสูบบุหรี่ 5 เทา (รอยละ 14.6 และรอยละ 2.8 
ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา อัตราของการมีทัศนคติดังกลาวของผูสูบบุหรี่ในปจจุบันสูงกวานักเรียนที่ไมเคย
สูบอยางมีนัยสําคัญในนักเรียนอายุ 13 ป และ 14 ป นักเรียนในกรุงเทพมหานคร ในภาคเหนือ และในภาคใต  
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ในกลุมผูไมเคยสูบบุหรี่ พบวา การมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในนักเรียนชาย
และหญิง ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป สําหรับความแตกตางระหวางนักเรียนในภาคตางๆ 
พบวาอัตราดังกลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 4.9) และภาคใต (รอยละ 4.2) สูงกวากรุงเทพมหานคร 
(รอยละ 1.5) อยางมีนัยสําคัญ สําหรับผูสูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา การมีทัศนคติวาเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่มีเสนห
ดึงดูดมากกวาผูไมสูบ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในนักเรียนทั้งชายและหญิง ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 
14 ป และ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 18) 

 

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่มีความคิดเห็นวา ‘ผูชายที่สูบบุหรี่เปนคนนารังเกียจ’ สูงกวา               
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญเกือบ 2 เทา (รอยละ 35.8 และรอยละ 18.1 ตามลําดับ) นอกจากนี้ 
พบวานักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ ใน                
เพศชาย นักเรียนอายุ 13 ป และ 14 ป และนักเรียนในทุกภาค 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนหญิงที่ไมเคยสูบบุหรี่มีความคิดเห็นดังกลาว             
สูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 40.7 และรอยละ 28.3 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา รอยละ               
ของนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่อายุ 14 ป มีความคิดเห็นดังกลาวสูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่อายุ 15 ป            
(รอยละ 37.8 และ รอยละ 30.5 ตามลําดับ) แตพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนที่ 
ไมเคยสูบบุหรี่ในภาคตางๆ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นดังกลาวสูงกวา
นักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 28.7 และรอยละ 16.1 ตามลําดับ) แตพบวา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียนทั้ง 3 กลุมอายุ และนักเรียนในภาคเหนือมีความเห็นดังกลาวสูงกวาในภาคกลาง
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 21.7 และ รอยละ 11.0 ตามลําดับ) (ตารางที่ 19) 

   

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่มีความคิดเห็นวา ‘ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนคนนารังเกียจ’ สูงกวา             
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 46.4 และรอยละ 30.0 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา นักเรียนที่
ไมเคยสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทั้งเพศชายและเพศหญิง 
นักเรียนอายุ 13 ป และ 14 ป และนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนหญิงที่ไมเคยสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนชาย
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 50.9 และรอยละ 39.6 ตามลําดับ) แตพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่อายุตางๆ และภาคตางๆ 
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ในกลุมผูไมเคยสูบบุหรี่ พบวา การมีทัศนคติดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในนักเรียนชาย
และหญิง ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 14 ป และ 15 ป สําหรับความแตกตางระหวางนักเรียนในภาคตางๆ 
พบวาอัตราดังกลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 4.9) และภาคใต (รอยละ 4.2) สูงกวากรุงเทพมหานคร 
(รอยละ 1.5) อยางมีนัยสําคัญ สําหรับผูสูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา การมีทัศนคติวาเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่มีเสนห
ดึงดูดมากกวาผูไมสูบ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในนักเรียนทั้งชายและหญิง ระหวางนักเรียนอายุ 13 ป 
14 ป และ 15 ป และนักเรียนในภาคตางๆ (ตารางที่ 18) 

 

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่มีความคิดเห็นวา ‘ผูชายที่สูบบุหรี่เปนคนนารังเกียจ’ สูงกวา               
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญเกือบ 2 เทา (รอยละ 35.8 และรอยละ 18.1 ตามลําดับ) นอกจากนี้ 
พบวานักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ ใน                
เพศชาย นักเรียนอายุ 13 ป และ 14 ป และนักเรียนในทุกภาค 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา รอยละของนักเรียนหญิงที่ไมเคยสูบบุหรี่มีความคิดเห็นดังกลาว             
สูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 40.7 และรอยละ 28.3 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา รอยละ               
ของนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่อายุ 14 ป มีความคิดเห็นดังกลาวสูงกวานักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่อายุ 15 ป            
(รอยละ 37.8 และ รอยละ 30.5 ตามลําดับ) แตพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนที่ 
ไมเคยสูบบุหรี่ในภาคตางๆ 

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา รอยละของนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นดังกลาวสูงกวา
นักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 28.7 และรอยละ 16.1 ตามลําดับ) แตพบวา ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญระหวางนักเรียนทั้ง 3 กลุมอายุ และนักเรียนในภาคเหนือมีความเห็นดังกลาวสูงกวาในภาคกลาง
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 21.7 และ รอยละ 11.0 ตามลําดับ) (ตารางที่ 19) 

   

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่มีความคิดเห็นวา ‘ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนคนนารังเกียจ’ สูงกวา             
ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 46.4 และรอยละ 30.0 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา นักเรียนที่
ไมเคยสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทั้งเพศชายและเพศหญิง 
นักเรียนอายุ 13 ป และ 14 ป และนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต 

ในนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ พบวา นักเรียนหญิงที่ไมเคยสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนชาย
อยางมีนัยสําคัญ (รอยละ 50.9 และรอยละ 39.6 ตามลําดับ) แตพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่อายุตางๆ และภาคตางๆ 

 . . 2552

สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน พบวา ทัศนคติดังกลาวระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตพบวานักเรียนอายุ 15 ปมีทัศนคติดังกลาวสูงกวานักเรียนอายุ 14 ป และ 
13 ป และนักเรียนในภาคกลางมีทัศนคติดังกลาวต่ํากวาทุกภาค (ตารางที่ 19) 

 

 18 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน มีทัศนคติ
ตอเยาวชนที่สูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 

 
 

 
 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

 27.1 (25.3-29.0) 35.7 (31.0-40.7) 6.9 (6.1-7.8) 13.8 (11.0-17.3) 
 

 ชาย 23.2 (20.6-26.0) 35.4 (29.9-41.4) 7.2 (6.0-8.5) 11.8 (9.2-15.1) 
 หญิง 29.5 (27.5-31.7) 37.3 (29.9-45.3) 6.8 (5.8-7.9) 22.4 (15.8-30.8) 

 ( ) 
 13 24.7  (22.5-27.0) 33.2 (26.0-41.3) 6.7 (5.5-8.3) 15.4 (11.3-20.7) 
 14 28.6 (26.1-31.4) 36.1 (27.8-45.3) 7.5 (6.3-8.8) 12.5 (8.2-18.7) 
 15 30.5 (25.7-35.9) 37.9 (29.9-46.6) 5.8 (3.8-8.8) 14.1 (9.3-20.9) 

 
 กรุงเทพมหานคร 23.3 (19.6-27.5) 36.5 (27.0-47.1) 6.4 (4.4-9.0) 20.7 (14.0-29.7) 
 กลาง 23.5 (20.1-27.4) 34.8 (23.8-47.6) 6.6 (4.9-8.9) 12.4 (6.8-21.7) 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.1 (23.2-31.4) 36.2 (27.3-46.2) 6.6 (5.0-8.7) 11.5 (6.4-19.9) 
 เหนือ 28.4 (25.3-31.7) 35.9 (28.1-44.4) 7.8 (6.3-9.5) 14.7 (9.8-21.5) 
 ใต 35.9 (31.2-40.9) 36.3 (28.9-44.4) 7.7 (6.0-9.7) 17.3 (13.4-22.0) 
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 18 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน มีทัศนคติ
 ตอเยาวชนที่สูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 (ตอ) 

 

            
 

 
 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

 6.7 (5.6-8.1) 14.1 (11.6-17.0) 3.8 (2.9-4.9) 9.6  (7.4-12.4) 
 

 ชาย 7.9 (6.3-10.0) 13.1 (10.5-16.1) 5.2 (3.7-7.4) 8.5 (6.4-11.2) 
 หญิง 5.9 (4.7-7.2) 19.7  (14.4-26.2) 2.8 (2.1-3.7) 14.6 (9.0-22.9) 

 ( ) 
 13 6.9 (5.3-9.0) 11.0 (8.0-15.0) 4.0 (2.8-5.7) 10.6 (6.8-16.3) 
 14 6.2  (5.3-7.4) 17.3 (13.5-22.1) 3.3 (2.3-4.6) 10.3 (7.1-14.7) 
 15 7.6 (5.3-10.9) 12.5 (7.9-19.0) 4.2 (2.6-6.7) 7.6 (4.1-13.5) 

 
 กรุงเทพมหานคร 4.7 (3.3-6.5) 13.8 (9.1-20.3) 1.5 (0.9-2.6) 8.4 (5.1-13.5) 
 กลาง 6.1 (3.6-10.0) 12.9 (8.1-20.0) 3.4 (1.6-6.8) 5.9 (2.7-12.5) 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 8.0 (5.9-10.8) 13.5 (8.9-20.0) 4.9 (3.1-7.6) 12.3 (7.4-19.8) 
 เหนือ 5.8 (4.1-8.2) 16.8 (10.5-25.8) 2.9 (1.8-4.4) 11.6 (7.0-18.5) 
 ใต 7.5 (5.3-10.5) 15.2 (9.9-22.6) 4.2 (2.8-6.1) 11.4 (7.2-17.7) 
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 18 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน มีทัศนคติ
 ตอเยาวชนที่สูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 (ตอ) 

 

            
 

 
 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

 6.7 (5.6-8.1) 14.1 (11.6-17.0) 3.8 (2.9-4.9) 9.6  (7.4-12.4) 
 

 ชาย 7.9 (6.3-10.0) 13.1 (10.5-16.1) 5.2 (3.7-7.4) 8.5 (6.4-11.2) 
 หญิง 5.9 (4.7-7.2) 19.7  (14.4-26.2) 2.8 (2.1-3.7) 14.6 (9.0-22.9) 

 ( ) 
 13 6.9 (5.3-9.0) 11.0 (8.0-15.0) 4.0 (2.8-5.7) 10.6 (6.8-16.3) 
 14 6.2  (5.3-7.4) 17.3 (13.5-22.1) 3.3 (2.3-4.6) 10.3 (7.1-14.7) 
 15 7.6 (5.3-10.9) 12.5 (7.9-19.0) 4.2 (2.6-6.7) 7.6 (4.1-13.5) 

 
 กรุงเทพมหานคร 4.7 (3.3-6.5) 13.8 (9.1-20.3) 1.5 (0.9-2.6) 8.4 (5.1-13.5) 
 กลาง 6.1 (3.6-10.0) 12.9 (8.1-20.0) 3.4 (1.6-6.8) 5.9 (2.7-12.5) 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 8.0 (5.9-10.8) 13.5 (8.9-20.0) 4.9 (3.1-7.6) 12.3 (7.4-19.8) 
 เหนือ 5.8 (4.1-8.2) 16.8 (10.5-25.8) 2.9 (1.8-4.4) 11.6 (7.0-18.5) 
 ใต 7.5 (5.3-10.5) 15.2 (9.9-22.6) 4.2 (2.8-6.1) 11.4 (7.2-17.7) 
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 19 รอยละ (95%CI) ของนักเรียนอายุ 13-15 ปที่ไมเคยสูบบุหรี่และทีสู่บบุหรี่ในปจจุบัน มีทัศนคติ
ตอผูที่สูบบุหรี่ ตามเพศ อายุ และภาค พ.ศ. 2552 

 
  

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

นักเรียน 
ที่ไมเคยสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ 
ในปจจุบัน 

 35.8 (33.6-38.0) 18.1 (14.5-21.8) 46.4 (44.4-48.3) 30.0 (27.0-33.0) 
 

 ชาย 28.3 (25.1-31.6) 16.1 (12.9-19.3) 39.6 (36.5-42.6) 28.3 (24.4-32.3) 
 หญิง 40.7 (37.8-43.5) 28.7 (19.4-38.0) 50.9 (48.8-53.0) 38.0 (30.3-45.7) 

 ( ) 
 13 35.8 (33.3-38.3) 16.6 (10.9-22.3) 45.5 (43.0-48.1) 22.2 (16.4-28.0) 
 14 37.8 (34.4-41.1) 17.1 (11.1-23.0) 47.6 (44.9-50.3) 27.9 (22.5-33.4) 
 15 30.5 (26.7-34.3) 21.3 (13.7-29.0) 45.7 (41.3-50.1) 41.8 (35.0-48.6) 

 
 กรุงเทพมหานคร 41.3 (37.3-45.2) 21.7 (15.7-27.7) 49.8 (45.4-54.2) 38.6 (31.9-45.3) 
 กลาง 34.3 (29.9-38.7) 11.0 (14.4-17.7) 44.9 (40.7-49.0) 19.8 (15.7-23.9) 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 36.9 (32.6-41.3) 22.4 (14.2-30.7) 47.9 (44.0-51.9) 33.5 (27.4-39.7) 
 เหนือ 34.6 (30.2-39.0) 21.7 (18.1-25.2) 43.8 (40.2-47.5) 32.8 (23.6-42.0) 
 ใต 34.5 (29.6-39.5) 20.2 (13.6-26.9) 46.6 (42.6-50.7) 38.3 (29.7-47.0) 
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  4 
   

 

 

ในการสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 นี้เปนโครงการภายใตการสํารวจการบริโภค
ยาสูบในเยาวชนโลก เปาหมายคือ เยาวชนอายุ 13-15 ป ที่เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนตัวอยางที่เขารวมโครงการจาก 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ภาคละ 25 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 
125 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่เรียนชั้นดังกลาวเขารวมโครงการนี้ จํานวน 9,944 คน อัตราการตอบรอยละ 93.1 
เปนนักเรียนอายุอยูในชวง 13-15 ป มีจํานวน 7,649 คน คิดเปนรอยละ 76.9 เปนเพศชาย รอยละ 42.6 และ
เปนเพศหญิง รอยละ 57.4  

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนอายุ 13-15 ป เคยสูบบุหรี่ รอยละ 25.8 และสูบบุหรี่ในปจจุบันรอยละ 
11.7 อัตราการเคยสูบบุหรี่ สูบบุหรี่ในปจจุบัน และสูบบุหรี่เปนประจํา ในนักเรียนชายสูงกวานักเรียนหญิง
อยางมีนัยสําคัญ และอัตราดังกลาวสูงสุดในนักเรียนอายุ 15 ปและต่ําสุดในนักเรียนอายุ 13 ป แตไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนกัเรียนในภาคตางๆ แตการใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ พบวา นักเรียนใน
ภาคใตมีอัตราการใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ (ที่ไมใชบุหรี่) และยาสูบไรควันสูงกวานักเรียนในกรุงเทพฯ 
นอกจากนี้ นักเรียนมีอัตราการสูบบุหรี่เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รอยละ 44.8 และเคยใสสารเสพติดใน
บุหรี่ที่สูบรอยละ 33.6 

แมวานักเรียนหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ในปจจุบันและเคยสูบบุหรี่ตํ่ากวานักเรียนชายแตนักเรียนหญิง
และนักเรียนชายเริ่มสูบเมื่ออายุนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกัน จากการศึกษาพบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ใน
ปจจุบันเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุนอยลงเรื่อยๆ และรอยละ 18.9 เริ่มสูบเมื่ออายุนอยกวา 10 ป โดย
นักเรียนอายุ 13 ป มีอายุที่เริ่มสูบนอยกวานักเรียนอายุ 15 ป อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ยังพบวา นักเรียน
ชายที่ไมเคยสูบแตมีแนวความคิดวาจะสูบในอีก 1 ปขางหนา สูงกวาการสํารวจในป พ.ศ. 2548 อยางมี
นัยสําคัญ จากรอยละ 8.7 เปนรอยละ 14.2  

ดังนั้น การใหความรูเพื่อการปองกันการใชยาสูบแกนักเรียนควรเริ่มต้ังแตอายุนอยๆ ทั้งนักเรียนหญิง
และนักเรียนชาย จากการศึกษาน้ีพบวา นักเรียนไดรับการสอนเรื่องผลกระทบและอันตรายจากการสูบบุหรี่
จากการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไมมากเทาที่ควร นอกจากนี้ พบวา นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพในผูที่อยูในวัยเดียวกันคอนขางนอย    
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อัตราการไดรับควันบุหรี่จากผูอ่ืนนอกบานสูงกวาอัตราการไดรับควันบุหรี่จากผูอ่ืนในบาน (รอยละ 
67.6 และรอยละ 45.7 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ผูที่สูบบุหรี่ไดรับควันบุหรี่จากผูอ่ืนทั้งในบานและ             
นอกบานสูงกวาผูไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นถึงผูที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ทั้งของตนเองและควันบุหรี่ของผูอ่ืนอีกดวย อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจพบวา ทัศนคติที่นักเรียนที่
มีตอการไดรับควันบุหรี่จากผู อ่ืนเปนไปในเชิงลบ โดยเฉพาะผูไมสูบบุหรี่ รอยละ 82.1 เห็นวาการไดรับ              
ควันบุหรี่เปนอันตราย และมากกวารอยละ 80 เห็นดวยกับการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ พบวา               
ผูไมสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวในอัตราสูงกวาผูที่สูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจใน                 
ปพ.ศ. 2548 พบวา นักเรียนชายเห็นดวยกับการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลงอยางมีนัยสําคัญ จากรอยละ 
87.8 เปนรอยละ 80.611 ดังนั้น การสรางความตระหนักตอนักเรียนในเรื่องอันตรายของการไดรับควันบุหรี่            
จากบุคคลอื่นควรดําเนินการอยางตอเนื่อง จริงจัง โดยเฉพาะในหลักสูตรการเรียนการสอน 

เยาวชนเขาถึงบุหรี่ไดงายทั้งที่ประเทศไทยมีกฎหมายหามการขายผลิตภัณฑยาสูบใหแกเด็กอายุ              
ตํ่ากวา 18 ป หามขายบุหรี่แยกซอง และหามนําเขา/ขายบุหรี่ซองเล็ก6 โดยนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน            
รอยละ 47.9 ที่ซื้อจากรานคาและสามารถซื้อไดโดยรานคาไมปฏิเสธรอยละ 38.3 โดยเฉพาะนักเรียนหญิง
สามารถซื้อจากรานคาโดยผูขายไมปฏิเสธรอยละ 58.6 นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสามารถซื้อบุหรี่แยกซอง
รอยละ 67.9 โดยพบในภาคใตที่สูงถึงรอยละ 73.6 นอกจากน้ี พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่รอยละ 51.3 เคยใช
บุหรี่ชูรส โดยเฉพาะนักเรียนในกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่รอยละ 62.2 ที่เคยสูบบุหรี่ชูรส ทั้งที่ประเทศไทยมี
กฎหมายหามนําเขา/ขายบุหรี่ชูรส6 แสดงวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังคงมีปญหาอยูมาก ซึ่งผูเกี่ยวของ
ควรใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเพราะบุหรี่ชูรสมีรสชาติหอมหวานเลียนแบบผลไมทําใหเขาใจผิดวาไมมี
อันตราย อีกทั้งมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจไดดีจากเยาวชน นอกจากน้ี ยังมีการโฆษณาและ
จําหนายทางอินเตอรเน็ตที่เยาวชนเขาถึงไดงาย 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบเปนประจําที่บานตนเอง รอยละ 25.5 และสูบท่ีโรงเรียนรอยละ 15.9 
การที่เยาวชนสูบบุหรี่เปนประจําทั้งที่บานและที่โรงเรียนแสดงถึงบทบาทของบิดามารดาและครูอาจารยที่ควร
จะตองใหความเอาใจใสดูแลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน นโยบายบานปลอดบุหรี่และโรงเรียน              
ปลอดบุหรี่ควรมีการสงเสริมใหดําเนินการอยางจริงจัง 

อยางไรก็ตาม มีนักเรียนที่สูบบุหรี่รอยละ 75.5 ที่ตองการหยุดสูบบุหรี่และรอยละ 87.2 ที่พยายาม
เลิกในปที่ผานมา และรอยละ 86.9 เคยไดรับความชวยเหลือใหเลิกสูบซึ่งนับวาเปนอตัราที่สูง ซึ่งสะทอนถึงการ
ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบฯใหมีมาตรการชวยใหผู เสพติดเลิกใชยาสูบมี
ประสิทธิภาพคอนขางสูง ซึ่งในประเทศไทยมีโครงการสายดวนเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่ โครงการเภสัชกรพา
เลิกบุหรี่ เปนตน  

หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน จากผลการสํารวจนี้พบวา นักเรียนรอยละ 59.6 ไดรับการสอน
จากครูเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่ และรอยละ 60.5 ไดรับการสอนผลกระทบของการสูบบุหรี่ แตพบวา 
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อัตราการไดรับควันบุหรี่จากผูอ่ืนนอกบานสูงกวาอัตราการไดรับควันบุหรี่จากผูอ่ืนในบาน (รอยละ 
67.6 และรอยละ 45.7 ตามลําดับ) นอกจากนี้ พบวา ผูที่สูบบุหรี่ไดรับควันบุหรี่จากผูอ่ืนทั้งในบานและ             
นอกบานสูงกวาผูไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นถึงผูที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ทั้งของตนเองและควันบุหรี่ของผูอ่ืนอีกดวย อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจพบวา ทัศนคติที่นักเรียนที่
มีตอการไดรับควันบุหรี่จากผู อ่ืนเปนไปในเชิงลบ โดยเฉพาะผูไมสูบบุหรี่ รอยละ 82.1 เห็นวาการไดรับ              
ควันบุหรี่เปนอันตราย และมากกวารอยละ 80 เห็นดวยกับการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ พบวา               
ผูไมสูบบุหรี่มีทัศนคติดังกลาวในอัตราสูงกวาผูที่สูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจใน                 
ปพ.ศ. 2548 พบวา นักเรียนชายเห็นดวยกับการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลงอยางมีนัยสําคัญ จากรอยละ 
87.8 เปนรอยละ 80.611 ดังนั้น การสรางความตระหนักตอนักเรียนในเรื่องอันตรายของการไดรับควันบุหรี่            
จากบุคคลอื่นควรดําเนินการอยางตอเนื่อง จริงจัง โดยเฉพาะในหลักสูตรการเรียนการสอน 

เยาวชนเขาถึงบุหรี่ไดงายทั้งที่ประเทศไทยมีกฎหมายหามการขายผลิตภัณฑยาสูบใหแกเด็กอายุ              
ตํ่ากวา 18 ป หามขายบุหรี่แยกซอง และหามนําเขา/ขายบุหรี่ซองเล็ก6 โดยนักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน            
รอยละ 47.9 ที่ซื้อจากรานคาและสามารถซื้อไดโดยรานคาไมปฏิเสธรอยละ 38.3 โดยเฉพาะนักเรียนหญิง
สามารถซื้อจากรานคาโดยผูขายไมปฏิเสธรอยละ 58.6 นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสามารถซื้อบุหรี่แยกซอง
รอยละ 67.9 โดยพบในภาคใตที่สูงถึงรอยละ 73.6 นอกจากน้ี พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่รอยละ 51.3 เคยใช
บุหรี่ชูรส โดยเฉพาะนักเรียนในกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่รอยละ 62.2 ที่เคยสูบบุหรี่ชูรส ทั้งที่ประเทศไทยมี
กฎหมายหามนําเขา/ขายบุหรี่ชูรส6 แสดงวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังคงมีปญหาอยูมาก ซึ่งผูเก่ียวของ
ควรใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเพราะบุหรี่ชูรสมีรสชาติหอมหวานเลียนแบบผลไมทําใหเขาใจผิดวาไมมี
อันตราย อีกทั้งมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจไดดีจากเยาวชน นอกจากน้ี ยังมีการโฆษณาและ
จําหนายทางอินเตอรเน็ตที่เยาวชนเขาถึงไดงาย 

นักเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันสูบเปนประจําที่บานตนเอง รอยละ 25.5 และสูบที่โรงเรียนรอยละ 15.9 
การที่เยาวชนสูบบุหรี่เปนประจําทั้งที่บานและที่โรงเรียนแสดงถึงบทบาทของบิดามารดาและครูอาจารยที่ควร
จะตองใหความเอาใจใสดูแลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน นโยบายบานปลอดบุหรี่และโรงเรียน              
ปลอดบุหรี่ควรมีการสงเสริมใหดําเนินการอยางจริงจัง 

อยางไรก็ตาม มีนักเรียนที่สูบบุหรี่รอยละ 75.5 ที่ตองการหยุดสูบบุหรี่และรอยละ 87.2 ที่พยายาม
เลิกในปที่ผานมา และรอยละ 86.9 เคยไดรับความชวยเหลือใหเลิกสูบซึ่งนับวาเปนอตัราที่สูง ซึ่งสะทอนถึงการ
ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบฯใหมีมาตรการชวยใหผู เสพติดเลิกใชยาสูบมี
ประสิทธิภาพคอนขางสูง ซึ่งในประเทศไทยมีโครงการสายดวนเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่ โครงการเภสัชกรพา
เลิกบุหรี่ เปนตน  

หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน จากผลการสํารวจนี้พบวา นักเรียนรอยละ 59.6 ไดรับการสอน
จากครูเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่ และรอยละ 60.5 ไดรับการสอนผลกระทบของการสูบบุหรี่ แตพบวา 
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อัตราการไดรับการสอนดังกลาวในนักเรียนชายลดลงจากการสํารวจในป พ.ศ. 2548 อยางมีนัยสําคัญ จาก 
รอยละ 63.4 เปนรอยละ 55.311 และพบวา นักเรียนมีเพียงรอยละ 27.1 ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพในผูที่อยูในวัยเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไม
มีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการควรจะไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะการใหนักเรียนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งจะชวยใหเด็กมีความตระหนักตออันตรายของการสูบบุหรี่ และสาเหตุที่
เด็กเริ่มสูบโดยเฉพาะเด็กในวัยนี้จะมีชองทางสื่อสารกัน และยอมรับกันไดมากกวาการไดรับขอมูลขาวสารจาก
ผูใหญหรือแหลงขอมูลความรูอ่ืนๆ เพื่อใหสนองตอกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบฯ ที่เนนการให                 
สุขศึกษา ประชาสัมพันธ หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน และโรงเรียนปลอดบุหรี่  

การโฆษณาสงเสริม และสนับสนุนการสูบบุหรี่นั้น จากผลการสํารวจนี้พบวา นักเรียนเคยเห็นการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ ในสัดสวนที่สูงตามลําดับคือ เคยเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีทางโทรทัศน/วีดีโอ/ภาพยนตร  
รอยละ 86.3 เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ในรานคา รอยละ 75.8 เคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผานการ
แสดงดนตรี/กีฬา รอยละ 44.1 เคยเห็นยี่หอ/ตราบุหรี่ในรายการถายทอดสดกีฬา หรือรายการอื่นๆ จาก
ตางประเทศทางเคเบิ้ลทีวี หรืออินเตอรเน็ต รอยละ 38.0 เคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผาน
หนังสือพิมพ/นิตยสาร รอยละ 31.0 แสดงใหเห็นวาแมประเทศไทยมีกฎหมายหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ
ทั้งหมด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และในป พ.ศ. 2548 ไดหามการโฆษณาทุกชนิด 
รวมทั้งการวางโชว ณ จุดขาย อีกทั้งหามรัฐรับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ และสนับสนุนการใหทุนการศึกษา 
เปนตน6, 7 แตอุตสาหกรรมยาสูบยังคงมีการโฆษณาทางออม ทั้งนี้ พบวา นักเรียนรอยละ 9.3 มีสิ่งของที่มี
เครื่องหมาย/สัญลักษณยี่หอบุหรี่ และนักเรียนไดรับแจกบุหรี่ฟรี รอยละ 5 แมวานักเรียนรอยละ 89.5 ไดรับ
ขอมูลขาวสารเพ่ือการไมสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆ ในเดือนที่ผานมาซึ่งเปนอัตราที่สูง แตเมื่อเปรียบเทียบกับการ
สํารวจในป พ.ศ. 254811 พบวา อัตราการไดรับขอมูลขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ลดลงอยางมีนัยสําคัญทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง กลาวคือ นักเรียนชายจากรอยละ 90.0 เปนรอยละ 86.5 และนักเรียนหญิงจาก
รอยละ 94.5  เปนรอยละ 92.3 แตสิ่งที่เปนแนวโนมที่ดีคือ การมีอุปกรณเครื่องใชที่มีตราสัญลักษณยี่หอบุหรี่ก็
ลดลงถึง 4.5 เทา จากรอยละ 42.0 เปนรอยละ 9.3 เชนเดียวกับการไดรับบุหรี่แจกฟรีจากบริษัทบุหรี่ก็ลดลง
เชนกันจากรอยละ 10.2 เปนรอยละ 5.5 การโฆษณาประชาสัมพันธมีเปาหมายและอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน ผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 

 มีดังนี้ 

1. การสํารวจจํากัดเฉพาะในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 เฉพาะโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากกวา 40 
คนเทาน้ัน 
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2. ขอมูลน้ีไดจากเยาวชนซึ่งมาโรงเรียนในวันสํารวจและตอบแบบสอบถามเทานั้น อยางไรก็ตาม
อัตราการตอบแบบสอบถามนับไดวาอยูในระดับสูง (รอยละ 93) 

3. ขอมูลที่ไดมาจากการตอบของนักเรียน ซึ่งอาจตอบพฤติกรรม ทัศนคติตอการบริโภคยาสูบที่ตํ่า
กวาหรือสูงกวาความเปนจริงได อยางไรก็ตาม คณะผูดําเนินการสํารวจไดพยายามลดอคตินี้ โดยใหผูเก็บขอมูล
เปนบุคคลภายนอกไมใชครูในโรงเรียน ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงกับนักเรียน 

 

  

มาตรการที่ประเทศไทยดําเนินการมากวาสองทศวรรษ อีกทั้งมาตรการที่ดําเนินการตอบสนองตอ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก เพื่อปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดแก 
การเพิ่มภาษีสรรพสามิต การรณรงคผานสื่อ การหามโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผานสื่อทุกรูปแบบ การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อการไมบริโภคยาสูบ และมาตรการทางสังคมที่ลดเยาวชนไมใหเขาถึง
การบริโภคยาสูบ ฯลฯ จากผลการสํารวจนี้ แสดงใหเห็นวามาตรการตางๆ เหลาน้ียังคงมีชองวางอยูมากซึ่งหาก
ไมมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพพอจะทําใหประเทศไทยมีเยาวชนหนาใหมสูบบุหรี่มากขึ้น นําไปสูการ
เพิ่มขึ้นของการปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ขอเสนอแนะตอการควบคุม
ยาสูบในเยาวชน มีดังตอไปนี้  

1. ควรมีระบบเฝาระวังการบริโภคยาสูบในเยาวชนทั้งระดับประเทศและระดับตางๆ เปนระยะ 
อยางตอเนื่อง เพื่อใชในการวางนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ การควบคุมกํากับการดําเนินงาน และ
ประเมินผลแผนงาน โครงการปองกันควบคุมการโฆษณาบริโภคยาสูบในเยาวชน นอกจากนี้ เพ่ือการ
เปรียบเทียบขอมูลกับประเทศตางๆ 

2. พัฒนาและบังคับใชกฎหมายควบคุมยาสูบที่เกี่ยวของกับเยาวชนอยางจริงจัง โดยมีกลไกการ           
เฝาระวังติดตามที่มีประสิทธิภาพ มีกําลังคนและทรัพยากรที่เพียงพอ และเอื้อตอการดําเนินการเฝาระวัง และ
การบังคับใชกฎหมาย ไดแก การหามจําหนายบุหรี่แกเด็กเยาวชนอายุตํ่ากวา 18 ป การขายบุหรี่เปนมวน            
การหามหรือแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย การหามนําเขาหรือจําหนายบุหรี่ ชูรส และการลักลอบนําเขาบุหรี่
ตางประเทศ เปนตน 

3. ควรมีมาตรการขึ้นภาษีบุหรี่ใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
เยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางจริงจัง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและการฝกอบรมแกบุคลากรในโรงเรียนทั้ง
ผูบริหาร ครูที่รับผิดชอบในหลักสูตรโดยตรง และครูที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะแนวแกนักเรียน นอกจากนี้ 
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2. ขอมูลน้ีไดจากเยาวชนซึ่งมาโรงเรียนในวันสํารวจและตอบแบบสอบถามเทานั้น อยางไรก็ตาม
อัตราการตอบแบบสอบถามนับไดวาอยูในระดับสูง (รอยละ 93) 

3. ขอมูลที่ไดมาจากการตอบของนักเรียน ซึ่งอาจตอบพฤติกรรม ทัศนคติตอการบริโภคยาสูบที่ตํ่า
กวาหรือสูงกวาความเปนจริงได อยางไรก็ตาม คณะผูดําเนินการสํารวจไดพยายามลดอคตินี้ โดยใหผูเก็บขอมูล
เปนบุคคลภายนอกไมใชครูในโรงเรียน ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงกับนักเรียน 

 

  

มาตรการที่ประเทศไทยดําเนินการมากวาสองทศวรรษ อีกทั้งมาตรการที่ดําเนินการตอบสนองตอ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก เพื่อปองกันควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดแก 
การเพิ่มภาษีสรรพสามิต การรณรงคผานสื่อ การหามโฆษณาสงเสริมการสูบบุหรี่ผานสื่อทุกรูปแบบ การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อการไมบริโภคยาสูบ และมาตรการทางสังคมที่ลดเยาวชนไมใหเขาถึง
การบริโภคยาสูบ ฯลฯ จากผลการสํารวจนี้ แสดงใหเห็นวามาตรการตางๆ เหลาน้ียังคงมีชองวางอยูมากซึ่งหาก
ไมมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพพอจะทําใหประเทศไทยมีเยาวชนหนาใหมสูบบุหรี่มากขึ้น นําไปสูการ
เพ่ิมขึ้นของการปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ขอเสนอแนะตอการควบคุม
ยาสูบในเยาวชน มีดังตอไปนี้  

1. ควรมีระบบเฝาระวังการบริโภคยาสูบในเยาวชนทั้งระดับประเทศและระดับตางๆ เปนระยะ 
อยางตอเนื่อง เพื่อใชในการวางนโยบาย จัดทําแผนงาน โครงการ การควบคุมกํากับการดําเนินงาน และ
ประเมินผลแผนงาน โครงการปองกันควบคุมการโฆษณาบริโภคยาสูบในเยาวชน นอกจากนี้ เพ่ือการ
เปรียบเทียบขอมูลกับประเทศตางๆ 

2. พัฒนาและบังคับใชกฎหมายควบคุมยาสูบที่เกี่ยวของกับเยาวชนอยางจริงจัง โดยมีกลไกการ           
เฝาระวังติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ มีกําลังคนและทรัพยากรที่เพียงพอ และเอ้ือตอการดําเนินการเฝาระวัง และ
การบังคับใชกฎหมาย ไดแก การหามจําหนายบุหรี่แกเด็กเยาวชนอายุตํ่ากวา 18 ป การขายบุหรี่เปนมวน            
การหามหรือแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย การหามนําเขาหรือจําหนายบุหรี่ ชูรส และการลักลอบนําเขาบุหรี่
ตางประเทศ เปนตน 

3. ควรมีมาตรการขึ้นภาษีบุหรี่ใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
เยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางจริงจัง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและการฝกอบรมแกบุคลากรในโรงเรียนทั้ง
ผูบริหาร ครูที่รับผิดชอบในหลักสูตรโดยตรง และครูที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะแนวแกนักเรียน นอกจากนี้ 
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ควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังกลุมและเครือขายนักเรียน ครู และ/หรือผูปกครอง เพื่อใหมีการรวมกันในการ
สรางสังคมปลอดบุหรี่ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน 

5. ควรมีระบบการชวยเหลือเยาวชนที่ตองการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในปจจุบันมีสายดวนเลิกบุหรี่ คลินิก
เลิกบุหรี่ โครงการเภสัชกรพาเลิกบุหรี่ แตการเขาถึงของเยาวชนยังไมแพรหลายและเพียงพอ ควรจัดบริการ
ชวยเหลือนักเรียนในระบบของโรงเรียนทั้งในรูปของการใหคําปรึกษา การติดตามและประเมินผล 

6. ขณะเดียวกันควรใหความสําคัญกับเยาวชนนอกโรงเรียนโดยมีบริการและมีการประชาสัมพันธ
เพื่อใหผูตองการเลิกบุหรี่สามารถเขาถึงไดงายและมีประสิทธิภาพ  

7. ควรมีการสรางแนวรวมภาคีเครือขายการดําเนินกิจกรรมรวมกันในการปองกันควบคุมการบริโภค
ยาสูบทั้งจากภาครัฐและเอกชน ชุมชน สื่อสารมวลชน และเครือขายทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน  
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(Global Youth Tobacco Survey, 2009) 

การสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนเปนความรวมมือระหวางศูนยควบคุมและปองกันโรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Center of Disease Control and Prevention), องคการอนามัยโลก (World Health 
Organization), และประเทศไทย คือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการสํารวจการ                  
สูบบุหรี่ในเยาวชนอายุ 13 - 15 ป เพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจไปใชในการใหขอเสนอแนะแกผูบริหาร                   
การวางแผนงานโครงการในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในเยาวชน รวมทั้งเปรียบเทียบผลการสํารวจระหวาง
ประเทศ 

แบบสอบถามฉบับนี้ไมใชขอสอบ จึงไมมีผลตอคะแนนสอบ หรือคะแนนความประพฤติในบันทึกใดๆ
ของนักเรียน นักเรียนสามารถปฏิเสธที่จะตอบคําถามเมื่อใดก็ตามที่นักเรียนตองการ 

แบบสอบถามน้ี  นักเรียนจะตอง  โดย  1  ขอให
นักเรียนอานขอคําถามใหเขาใจกอนที่จะตอบคําถาม และเลือกคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของตัวนักเรียนเอง 

กรุณาอยาขีดเขียนขอความใดๆ ลงในแบบสอบถาม 
โปรดระบาย  ลงในขอคําตอบที่นักเรียนเลือก ดวยดินสอที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมมาให หากนักเรียน

ตองการแกไขคําตอบ กรุณาลบคําตอบเกาใหสะอาด กอนที่จะระบาย  ลงในคําตอบใหมที่นักเรียนเลือก 
เมื่อนักเรียนตอบคําถามเปนที่เรียบรอยแลว กรุณาสงใบคําตอบและแบบสอบถามคืนใหกับเจาหนาที่ 

 

1. นักเรียนเคยสบูบุหรี่ หรือลองสูบบุหรี่เพียงแค 1-2 ครั้ง หรือไม? 
A. เคย 
B. ไมเคย 

2. นักเรียนเคยลองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเทาใด? 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เมื่ออายุนอยกวาหรือเทากับ 7 ป 
C. อายุ 8 หรือ 9 ป 
D. อายุ 10 หรือ 11 ป 
E. อายุ 12 หรือ 13 ป 
F. อายุ 14 หรือ 15 ป 
G. อายุ 16 ป หรือมากกวา 
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3. ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนสูบบุหรี่กี่วัน? 
A. 0 วัน 
B. 1 - 2 วัน 
C. 3 - 5 วัน 
D. 6 - 9 วัน 
E. 10 - 19 วัน 
F. 20 - 29 วัน 
G. 30 วัน 

 
4. ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา ในวันที่สูบบุหรี่ นักเรียนสบูบุหรี่กี่มวน? 

A. ไมไดสูบบุหรี่เลยใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา 
B. นอยกวา 1 มวนตอวัน 
C. 1 มวนตอวัน 
D. 2-5 มวนตอวัน 
E. 6-10 มวนตอวัน 
F. 11-20 มวนตอวัน 
G. มากกวา 20 มวนตอวัน 

5. ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนไดบุหรี่มาโดยวิธีใด? (เลือกเพียง 1 คําตอบเทานั้น) 
A. ไมไดสูบบุหรี่ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา 
B. ซื้อบุหรี่จากรานคา เชน รานขายของชํา ตลาดนัด รานคาเร เปนตน 
C. ซื้อบุหรี่จากรานสะดวกซื้อ เชน 7-11 Family Mart เปนตน 
D. ใหเงินคนอ่ืนไปซื้อบุหรี่มาให 
E. ขอยืมบุหรี่จากคนอื่น 
F. ขโมยบุหรี ่
G. มีผูที่อายุมากกวาใหบุหรี่ 
H. ไดบุหรี่มาสูบโดยวิธีอ่ืนๆ 

6. ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนสูบบุหรี่ยี่หอใดเปนประจํา? (เลือกเพียง 1 คําตอบเทาน้ัน) 
A. ไมไดสูบบุหรี่ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา 
B. ไมมียี่หอใดทีส่บูประจํา 
C. มารลโบโร (Marlboro) 
D. แอล แอนด เอ็ม (L & M) 
E. ไมลด เซเวน (Mild Seven) 
F. กรองทิพย 
G. สายฝน 
H. ยี่หออ่ืนๆ 
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7. ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา มีผูปฏิเสธทีจ่ะขายบุหรี่เพราะอายุของนักเรียนหรือไม? 
A. ไมไดพยายามซื้อบุหรี่ใน 30 วันที่ผานมา (1 เดือน) 
B. มีบางคนปฏิเสธที่จะขายบุหรี่เพราะอายุนอยกวา 18 ป 
C. อายุไมเปนอุปสรรคตอการซือ้บุหรี่ 

8. ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนเคยสูบยาสูบชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือจากบุหรี่หรือไม  
(เชน ซิการ ฮุคกา/บารากู ไปป บุหรี่มวนเอง ขี้โย เปนตน) 

A. เคย 
B. ไมเคย 

9. ใน 30 วัน (1 เดือน) ที่ผานมา นักเรียนเคยใชยาสูบแบบไมมีควันหรือไม (เชน เคี้ยวยาเสน ยาฉุนอม/จุก
ทางปาก ยานัตถุที่มีสวนผสมของยาสูบสูดทางจมูก  และหมากพลูที่มียาเสนเปนสวนประกอบ เปนตน) 

A. เคย 
B. ไมเคย  

10. นักเรียนสูบบุหรี่เปนประจําที่ใด? (เลือกเพียง 1 คําตอบเทาน้ัน) 
A. ไมเคยสูบบุหรี่ / เคยสูบบุหรี่แตปจจุบันไมสูบบุหรี่ 
B. สูบที่บาน 
C. สูบที่โรงเรียน 
D. สูบที่ทํางาน 
E. สูบที่บานเพื่อน 
F. สูบในงานสังสรรคตางๆ 
G. สูบในที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่ (เชน สวนสาธารณะ หางสรรพสนิคา ตลาดนัด ปายรถ
ประจําทาง เปนตน) 

H. ที่อ่ืนๆ 
11. นักเรียนเคยสบูบุหรี่หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาหรือไม? 

A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยสูบ แตขณะนี้ไมสูบบุหรี่แลว 
C. ไมเคยรูสึกอยากบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา 
D. รูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาเปนบางครั้ง 
E. รูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาเปนประจํา 

 

 

12. พอ แม หรือ ผูปกครองของนักเรียนสูบบุหรีห่รือไม? 
A. ไมมีใครสูบ 
B. ทั้งพอและแมสบูบุหรี่ (หรือผูปกครองทั้งสองทานสูบบุหรี่) 
C. พอสูบบุหรี่คนเดียว (หรือผูปกครองที่เปนผูชายสูบบุหรี่) 
D. แมสูบบุหรี่คนเดียว (หรือผูปกครองที่เปนผูหญิงสูบบุหรี)่ 
E. ไมทราบ 



82

รายงานการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 

 

 . . 2552 

82
 

13. ถาเพื่อนสนิทใหบุหรี่แกนักเรยีน นักเรียนจะสูบหรือไม? 
A. จะไมสูบอยางแนนอน 
B. อาจจะไมสูบ 
C. อาจจะสูบ 
D. จะสูบอยางแนนอน 

14. มีคนในครอบครัวของนักเรียนพูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่หรือไม? 
A. มี 
B. ไมม ี

15. ในอีก 12 เดือน (1 ป) ขางหนาน้ี นักเรียนคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม? 
A. จะไมสูบอยางแนนอน 
B. อาจจะไมสูบ 
C. อาจจะสูบ 
D. จะสูบอยางแนนอน 

16. ในอีก 5 ป ขางหนาน้ี นักเรียนคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม? 
A. จะไมสูบอยางแนนอน 
B. อาจจะไมสูบ 
C. อาจจะสูบ 
D. จะสูบอยางแนนอน 

 
17. ใครก็ตามที่เริ่มสูบบุหรี่ นักเรียนคิดวาเปนการยากที่จะเลิกสูบหรือไม? 

A. ไมยากอยางแนนอน 
B. อาจจะไมยาก 
C. อาจจะยาก 
D. ยากอยางแนนอน 

18. นักเรียนคิดวาเด็กผูชายที่สูบบุหรี่ มีเพื่อนมากกวา หรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี?่ 
A. มีเพื่อนมากกวา 
B. มีเพื่อนนอยกวา 
C. ไมแตกตางกัน 

19. นักเรียนคิดวาเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่ มีเพ่ือนมากกวา หรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่? 
A. มีเพื่อนมากกวา 
B. มีเพื่อนนอยกวา 
C. ไมแตกตางกัน 

20. การสูบบุหรี่ในงานเลี้ยง งานสังสรรค หรืองานชุมนุมทางสังคมอ่ืนๆ จะชวยใหผูสูบบุหรีรู่สึกผอนคลาย
มากกวา หรือนอยกวาผูไมสูบบุหรี่? 

A. ผอนคลายมากกวา 
B. ผอนคลายนอยกวา 
C. ไมแตกตางกัน 
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21. นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่จะทําใหเด็กผูชายมีเสนหดึงดูดมากกวา หรือนอยกวา เด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่? 
A. มีเสนหดึงดูดมากกวา 
B. มีเสนหดึงดูดนอยกวา 
C. ไมแตกตางกัน 

22. นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่จะทําใหเด็กผูหญงิมีเสนหดึงดูดมากกวา หรือนอยกวา เด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่? 
A. มีเสนหดึงดูดมากกวา 
B. มีเสนหดึงดูดนอยกวา 
C. ไมแตกตางกัน 

23. นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมขึ้น หรือลดลง ? 
A. เพิ่มขึ้น 
B. ลดลง 
C. ไมมีผลใด ๆ 

24. นักเรียนคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของนักเรียนหรือไม? 
A. ไมเปนอันตรายอยางแนนอน 
B. อาจจะไมเปนอันตราย 
C. อาจจะเปนอันตราย 
D. เปนอันตรายอยางแนนอน 

25. นักเรียนมีเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่หรือไม? 
A. ไมมีเลย 
B. มีบางบางคนที่สูบบุหรี่ 
C. เกือบทุกคนสบูบุหรี่ 
D. ทุกคนสูบบุหรี ่

 
26. เมื่อเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ นักเรียนคิดอยางไรตอผูชายคนนั้น?  (เลือกเพียง 1 คําตอบเทาน้ัน) 

A. เปนคนขาดความมั่นใจในตนเอง 
B. เปนคนโง 
C. เปนคนขี้แพ ไมเอาไหน 
D. เปนคนนารังเกียจ 
E. เปนคนที่ประสบความสําเร็จ 
F. เปนคนมีสติปญญาเฉลียวฉลาด 
G. เปนคนมาดเท 

27. เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่ นักเรียนคิดอยางไรตอผูหญิงคนนั้น? (เลือกเพียง 1 คําตอบเทาน้ัน) 
A. เปนคนขาดความมั่นใจในตนเอง 
B. เปนคนโง 
C. เปนคนขี้แพ ไมเอาไหน 
D. เปนคนนารังเกียจ 
E. เปนคนที่ประสบความสําเร็จ 
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F. เปนคนมีสติปญญาเฉลียวฉลาด 
G. เปนคนที่ทันสมัย 

28. นักเรียนคิดวาเปนการปลอดภัยที่จะสูบบุหรี่เพียง 1-2 ป แลวเลิกสูบหลงัจากนั้นหรือไม? 
A. ไมปลอดภัยอยางแนนอน 
B. อาจจะไมปลอดภัย 
C. อาจจะปลอดภัย 
D. ปลอดภัยอยางแนนอน 

 
 

29. นักเรียนคิดวาควันบุหรี่จากการสูบของผูอ่ืนมีอันตรายตอสุขภาพของนักเรียนหรือไม? 
A. ไมมีอันตรายอยางแนนอน 
B. อาจจะไมมี 
C. อาจจะมี 
D. มีอันตรายอยางแนนอน 

30. ใน 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีคนสูบบุหรี่ ในขณะที่นักเรียนอยูในบาน? 
A. 0 วัน 
B. 1 - 2 วัน 
C. 3 - 4 วัน 
D. 5 - 6 วัน 
E. 7 วัน 

31. ใน 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีคนสูบบุหรี่ ในขณะที่นักเรียนอยูดวยในสถานที่อ่ืนๆ ที่ไมใชในบาน (นอกบาน)? 
A. 0 วัน 
B. 1 - 2 วัน 
C. 3 - 4 วัน 
D. 5 - 6 วัน 
E. 7 วัน 

 
32. นักเรียนเห็นดวยกับการหามสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะตางๆ (เชน ภัตตาคาร รานอาหาร รถโดยสาร รถไฟ 
บริเวณโรงเรียน สนามเด็กเลน สนามกีฬา ผับ บาร ดิสโก ไนตคลับ เปนตน) หรือไม? 

A. เห็นดวย 
B. ไมเห็นดวย 
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33. นักเรียนตองการเลิกสูบบุหรี่เด๋ียวน้ีหรือไม? 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยสูบ แตปจจุบันไมไดสูบ 
C. ตองการเลิกเดี๋ยวน้ี 
D. ไมตองการเลิก 

34. ในปที่ผานมา นักเรียนเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม? 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. ไมไดสูบบุหรี่ใน 1 ปที่ผานมา 
C. เคยพยายาม 
D. ไมเคยพยายาม 

35. นักเรียนเลิกสบูบุหรี่มานานเทาใด? 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. ไมเคยเลิกสูบบุหรี่ 
C. 1-3 เดือน 
D. 4-11 เดือน 
E. 1 ป 
F. 2 ป 
G. 3 ปหรือมากกวา 

36. เหตุผลสําคญัทีสุ่ดที่นักเรียนตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ (เลือกเพียง 1 คําตอบ เทาน้ัน) 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. ไมเคยเลิกสูบบุหรี่ 
C. เพื่อทําใหสุขภาพดีขึ้น 
D. เพื่อประหยัดเงิน 
E. เพราะครอบครัวไมชอบ 
F. เพราะเพื่อนๆ ไมชอบ 
G. อ่ืนๆ 

37. นักเรียนคิดวาสามารถเลิกสบูบุหรี่ไดหรือไม ถาตองการ? 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. ขณะนี้เลิกสูบบุหรี่แลว 
C. สามารถเลิกสบูบุหรี่ไดถาตองการ 
D. ไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได 
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38. นักเรียนเคยไดรับความชวยเหลือ หรือคําแนะนําเพ่ือเลิกสูบบุหรี่หรือไม? (เลือกเพียง 1 คําตอบ เทาน้ัน) 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยไดรับจากการเขารวมโปรแกรมเลิกบุหรี ่หรือผูเช่ียวชาญ 
C. เคยไดรับจากเพ่ือน 
D. เคยไดรับจากสมาชิกในครอบครัว 
E. เคยไดรับ ทั้งจากขอ b, c และ d 
F. ไมเคยไดรับ 

 

39. ใน 30 วันที่ผานมา (1 เดือน) นักเรียนไดเห็นหรือไดยินขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี ่(เชน โทรทัศน วิทยุ 
ปายโฆษณาขนาดใหญ โปสเตอร สต๊ิกเกอร เข็มกลัดติดเสือ้ หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร) กี่ครั้ง? 

A. หลายครั้ง 
B. บางครั้ง 
C. ไมเคยเลย 

40. เมื่อนักเรียนไปชมการแขงขันกีฬา งานแสดงสินคา การแสดงดนตรี งานเทศกาลของชุมชน หรืองานสังคม
ตางๆ นักเรียนเห็นขาวสารเพื่อการไมสูบบุหรี่บอยเพียงใด? 

A. ไมเคยไปงานดังกลาวเลย 
B. หลายครั้ง 
C. บางครั้ง 
D. ไมเคยเห็น 

41. เมื่อนักเรียนดูโทรทัศน วีดิโอ หรือภาพยนตร นักเรียนเห็นนกัแสดงสูบบุหรี ่บอยเพียงใด? 
A. ไมเคยดูโทรทัศน วีดิโอ หรือภาพยนตร 
B. หลายครั้ง 
C. บางครั้ง 
D. ไมเคยเห็น 

42. นักเรียนมีสิ่งของ (เชน เสื้อผา ปากกา กระเปา เปนตน) ที่มีย่ีหอ/ตราบุหรี่ หรือไม? 
A. มี 
B. ไมม ี

43. ใน 30 วันที่ผานมา (1 เดือน) เมื่อดูรายการถายทอดสดกีฬา หรือรายการอื่นๆ จากตางประเทศทางเคเบิ้ล
ทีวี หรืออินเตอรเน็ต นักเรียนเห็นยี่หอ/ตราบุหรี่บอยเพียงใด? 

A. ไมเคยดูรายการดังกลาว 
B. เห็นยี่หอ/ตราบุหรี่บอยครั้ง   
C. เห็นยี่หอ/ตราบุหรี่บางครั้ง   
D. ไมเคยเห็น 
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44. ใน30 วัน (1 เดือน) นักเรียนเคยเห็นการวางโชวบุหรี่ในรานคาบอยเพียงใด? 
A. หลายคร้ัง 
B. บางครั้ง 
C. ไมเคยเห็น 

 
45. ใน 30 วัน (1 เดือน) นักเรียนเคยเห็นการโฆษณาหรือการสงเสริมการขายบุหรี่ผานทางหนังสือพิมพ หรือ
นิตยสาร บอยเพียงใด? 

A. หลายคร้ัง 
B. บางครั้ง 
C. ไมเคยเห็น 

46. เมื่อนักเรียนไปชมการแขงขันกีฬา งานแสดงสินคา การแสดงดนตรี หรืองานเทศกาลของชุมชน นักเรียน
เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ บอยเพียงใด? 

A. ไมเคยไปงานดังกลาว 
B. หลายคร้ัง 
C. บางครั้ง 
D. ไมเคยเห็น 

47. นักเรียนเคยไดรับบุหรี่ฟรีจากตัวแทนจําหนายบุหรี่หรือไม? 
A. เคย 
B. ไมเคย 

 
  
 
48. ในปการศึกษาที่ผานมา นักเรียนเคยเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่หรอืไม? 

A. เคย 
B. ไมเคย 
C. ไมแนใจ  

49. ในปการศึกษาที่ผานมา นักเรียนเคยพูดคุยหรืออภิปรายในช้ันเรียนถึงเหตุผลของการสูบบุหรี่ในกลุมผูทีม่ี
อายุรุนราวคราวเดียวกับนักเรียนหรือไม? 

A. เคย 
B. ไมเคย 
C. ไมแนใจ 

50. ในปการศึกษาที่ผานมา นักเรียนเคยเรียนเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ เชน ทําใหฟนเหลือง ผิวเหี่ยวยน 
หรือมีกลิ่นตัวเหม็น เปนตน หรือไม? 

A. เคย 
B. ไมเคย 
C. ไมแนใจ 
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51. นักเรียน  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบทเรียน ครั้ง
สุดทายเมื่อใด? 

A. ไมเคย 
B. เทอมนี้ 
C. เทอมที่แลว 
D. 2 เทอมที่แลว 
E. มากกวาหนึ่งป 

 

52. นักเรียนอายุเทาไร? 
A. 11 ปหรือนอยกวา 
B. 12 ป 
C. 13 ป 
D. 14 ป 
E. 15 ป 
F. 16 ป 
G. 17 ปหรือมากกวา 

53. เพศ? 
A. ชาย 
B. หญิง 

54. เรียนอยูช้ันใด? 
A. ม. 1 
B. ม. 2 
C. ม. 3 

55. นักเรียนไดรับเงินจากผูปกครองหรือจากรายไดอ่ืนๆ เพ่ือเปนคาใชจายประจําวัน เชน คาขนม คาอาหาร 
คารถ ฯลฯ รวมแลว ? 

A. ไมไดรับ 
B. นอยกวา หรือเทากับ 100 บาท 
C. 101 - 300 บาท 
D. 301 - 500 บาท 
E. 501 – 1,000 บาท 
F. 1,001 - 2,000 บาท 
G. 2,001 – 3,000 บาท 
H. มากกวา 3,000 บาท ขึ้นไป 
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56. นักเรียนคิดอยางไรตอราคาบุหรี่ในปจจุบัน? (เลือกเพียง 1 คําตอบ เทาน้ัน) 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยสูบแตปจจบัุนไมไดสูบ 
C. แพง แตยังสามารถหาซื้อได โดยซื้อในจํานวนที่ลดลง 
D. แพง แตยังสามารถหาซื้อได และซื้อในจํานวนที่เทาเดิม 
E. ราคายุติธรรม 
F. ราคาถูก 
G. ราคาถูกมาก สามารถหาซื้อไดตลอดเวลา 

57. บุหรี่ที่ซื้อมาคร้ังสุดทายเปนลักษณะใด 
(เลือกเพียง 1 คําตอบ เทาน้ัน) 

A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยสูบแตปจจบัุนไมไดสูบ 
C. ซื้อมาเปนซอง 
D. ซื้อมาเปนมวน 

 
58. นักเรียนใสสารเสพติดอ่ืนๆ ในบุหรี่ที่สูบหรอืไม 

A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยสูบแตปจจบัุนไมไดสูบ 
C. ไมใสสารเสพติดใดๆ ในบุหรีท่ี่สูบ 
D. เคย 1 - 2 ครั้ง  
E. เคยมากกวา 2 ครั้ง 

59. เมื่อด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดใดๆ นักเรียนมักจะสูบบุหรี่รวมดวยหรือไม 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยสูบ แตปจจุบันไมไดสูบ 
C. สูบ แตไมเคยดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดใดๆ 
D. สูบนอยลงเมื่อด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดใดๆ 
E. สูบมากขึ้นเมื่อด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดใดๆ 
F. สูบเทาเดิมเมื่อด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดใดๆ 

60. นักเรียนเคยสบูบุหรี่ชูรส เชน บุหรี่รสผลไม รสช็อคโกแลต รสวนิลา เปนตน หรือไม 
A. ไมเคยสูบบุหรี่ และไมเคยรูจักบุหรี่ชูรส 
B. ไมเคยสูบบุหรี่ แตเคยรูจักบุหรี่ชูรส 
C. สูบบุหรี่ และเคยสูบบุหรี่ชูรส  
D. สูบบุหรี่ แตไมเคยสูบบุหรี่ชูรส 
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61. โรงเรียนของทานอยูในภาคใด 
A. กรุงเทพมหานคร 
B. ภาคเหนือ 
C. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
D. ภาคกลาง 
E. ภาคใต 
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2008 Thailand Global Youth Tobacco Survey 

 
Sample Description and Weighting Procedures 

 Site: Thailand (National) 
SAMPLE DESCRIPTION:

All schools containing grades 7, 8 and 9 that contained 40 or more students were included in the 
sampling frame.  A two-stage cluster sample design was used to produce a representative sample of 
students in grades 7, 8 and 9. 

School Level - The first-stage sampling frame consisted of all schools containing grades 7, 8 and 9.
Schools were selected with probability proportional to school enrollment size.

Class Level - The second sampling stage consisted of systematic equal probability sampling (with a 
random start) of classes from each school that participated in the survey.  All classes in the selected 
schools were included in the sampling frame. All students in the selected classes were eligible to 
participate in the survey. 

OVERALL RESPONSE RATES:

Schools - 100.0% 125 of the 125 sampled schools participated. 

Classes- 100.0% 298 of the 298 sampled classes participated. 

Students- 93.1% 9,963 of the 10,706 sampled students completed usable questionnaires 

Overall response rate - 100.0% * 100.0% * 93.1% = 93.1% 

WEIGHTING:

A weight has been associated with each questionnaire to reflect the likelihood of sampling each 
student and to reduce bias by compensating for differing patterns of nonresponse.  The weight used 
for estimation is given by: 

 W = W1 * W2 * f1 * f2 *f3 *f4 

W1 =  the inverse of the probability of selecting the school 

W2 = the inverse of the probability of selecting the classroom within the school 

f1 = a school-level nonresponse adjustment factor calculated by school size category (small, 
medium, large).

f2 = a class adjustment factor calculated by school 

f3 = a student-level nonresponse adjustment factor calculated by class 

f4 =  a post stratification adjustment factor calculated by gender and grade 

USE OF THE WEIGHTED RESULTS: 

The results can be used to make important inferences concerning tobacco use risk behaviors of 
students in grades 7, 8 and 9 
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Sample Description and Weighting Procedures 
 

 Site: Thailand (Bangkok) 
SAMPLE DESCRIPTION:

All schools containing grades 7, 8 and 9 that contained 40 or more students were included in the 
sampling frame.  A two-stage cluster sample design was used to produce a representative sample of 
students in grades 7, 8 and 9. 

School Level - The first-stage sampling frame consisted of all schools containing grades 7, 8 and 9.
Schools were selected with probability proportional to school enrollment size.

Class Level - The second sampling stage consisted of systematic equal probability sampling (with a 
random start) of classes from each school that participated in the survey.  All classes in the selected 
schools were included in the sampling frame. All students in the selected classes were eligible to 
participate in the survey. 

OVERALL RESPONSE RATES:

Schools - 100.0%   25 of the 25 sampled schools participated. 

Classes- 100.0%   49 of the 49 sampled classes participated. 

Students- 93.6%   2,024 of the 2,162 sampled students completed usable questionnaires 

Overall response rate - 100.0% * 100.0% * 93.6% = 93.6% 

WEIGHTING:

A weight has been associated with each questionnaire to reflect the likelihood of sampling each 
student and to reduce bias by compensating for differing patterns of nonresponse.  The weight used 
for estimation is given by: 

 W = W1 * W2 * f1 * f2 *f3 *f4 

W1 =  the inverse of the probability of selecting the school 

W2 = the inverse of the probability of selecting the classroom within the school 

f1 = a school-level nonresponse adjustment factor calculated by school size category (small, 
medium, large).

f2 = a class adjustment factor calculated by school 

f3 = a student-level nonresponse adjustment factor calculated by class 

f4 =  a post stratification adjustment factor calculated by gender and grade 

USE OF THE WEIGHTED RESULTS: 

The results can be used to make important inferences concerning tobacco use risk behaviors of 
students in grades 7, 8 and 9. 
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Sample Description and Weighting Procedures 

 

Site: Thailand (Central) 
 
SAMPLE DESCRIPTION:

All schools containing grades 7, 8 and 9 that contained 40 or more students were included in the 
sampling frame.  A two-stage cluster sample design was used to produce a representative sample of 
students in grades 7, 8 and 9. 

School Level - The first-stage sampling frame consisted of all schools containing grades 7, 8 and 9.
Schools were selected with probability proportional to school enrollment size.

Class Level - The second sampling stage consisted of systematic equal probability sampling (with a 
random start) of classes from each school that participated in the survey.  All classes in the selected 
schools were included in the sampling frame. All students in the selected classes were eligible to 
participate in the survey. 

OVERALL RESPONSE RATES:

Schools - 100.0%   25 of the 25 sampled schools participated. 

Classes- 100.0%   47 of the 47 sampled classes participated. 

Students- 92.3%   1,733 of the 1,878 sampled students completed usable questionnaires 

Overall response rate - 100.0% * 100.0% * 92.3% = 92.3% 

WEIGHTING:

A weight has been associated with each questionnaire to reflect the likelihood of sampling each 
student and to reduce bias by compensating for differing patterns of nonresponse.  The weight used 
for estimation is given by: 

 W = W1 * W2 * f1 * f2 *f3 *f4 

W1 =  the inverse of the probability of selecting the school 

W2 = the inverse of the probability of selecting the classroom within the school 

f1 = a school-level nonresponse adjustment factor calculated by school size category (small, 
medium, large).

f2 = a class adjustment factor calculated by school 

f3 = a student-level nonresponse adjustment factor calculated by class 

f4 =  a post stratification adjustment factor calculated by gender and grade 

USE OF THE WEIGHTED RESULTS: 

The results can be used to make important inferences concerning tobacco use risk behaviors of 
students in grades 7, 8 and 9.
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Sample Description and Weighting Procedures 
 

 Site: Thailand (North East) 
SAMPLE DESCRIPTION:

All schools containing grades 7, 8 and 9 that contained 40 or more students were included in the 
sampling frame.  A two-stage cluster sample design was used to produce a representative sample of 
students in grades 7, 8 and 9. 

School Level - The first-stage sampling frame consisted of all schools containing grades 7, 8 and 9.
Schools were selected with probability proportional to school enrollment size.

Class Level - The second sampling stage consisted of systematic equal probability sampling (with a 
random start) of classes from each school that participated in the survey.  All classes in the selected 
schools were included in the sampling frame. All students in the selected classes were eligible to 
participate in the survey. 

OVERALL RESPONSE RATES:

Schools - 100.0%   25 of the 25 sampled schools participated. 

Classes- 100.0%   66 of the 66 sampled classes participated. 

Students- 93.9%   2,065 of the 2,200 sampled students completed usable questionnaires 

Overall response rate - 100.0% * 100.0% * 93.9% = 93.9% 

WEIGHTING:

A weight has been associated with each questionnaire to reflect the likelihood of sampling each 
student and to reduce bias by compensating for differing patterns of nonresponse.  The weight used 
for estimation is given by: 

 W = W1 * W2 * f1 * f2 *f3 *f4 

W1 =  the inverse of the probability of selecting the school 

W2 = the inverse of the probability of selecting the classroom within the school 

f1 = a school-level nonresponse adjustment factor calculated by school size category (small, 
medium, large).

f2 = a class adjustment factor calculated by school 

f3 = a student-level nonresponse adjustment factor calculated by class 

f4 =  a post stratification adjustment factor calculated by gender and grade 

USE OF THE WEIGHTED RESULTS: 

The results can be used to make important inferences concerning tobacco use risk behaviors of 
students in grades 7, 8 and 9. 
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Sample Description and Weighting Procedures 

 Site: Thailand (Northern) 
SAMPLE DESCRIPTION:

All schools containing grades 7, 8 and 9 that contained 40 or more students were included in the 
sampling frame.  A two-stage cluster sample design was used to produce a representative sample of 
students in grades 7, 8 and 9. 

School Level - The first-stage sampling frame consisted of all schools containing grades 7, 8 and 9.
Schools were selected with probability proportional to school enrollment size.

Class Level - The second sampling stage consisted of systematic equal probability sampling (with a 
random start) of classes from each school that participated in the survey.  All classes in the selected 
schools were included in the sampling frame. All students in the selected classes were eligible to 
participate in the survey. 

OVERALL RESPONSE RATES:

Schools - 100.0%   25 of the 25 sampled schools participated. 

Classes- 100.0%   72 of the 72 sampled classes participated. 

Students- 94.2%   2,162 of the 2,296 sampled students completed usable questionnaires 

Overall response rate - 100.0% * 100.0% * 94.2% = 94.2% 

WEIGHTING:

A weight has been associated with each questionnaire to reflect the likelihood of sampling each 
student and to reduce bias by compensating for differing patterns of nonresponse.  The weight used 
for estimation is given by: 

 W = W1 * W2 * f1 * f2 *f3 *f4 

W1 =  the inverse of the probability of selecting the school 

W2 = the inverse of the probability of selecting the classroom within the school 

f1 = a school-level nonresponse adjustment factor calculated by school size category (small, 
medium, large).

f2 = a class adjustment factor calculated by school 

f3 = a student-level nonresponse adjustment factor calculated by class 

f4 =  a post stratification adjustment factor calculated by gender and grade 

USE OF THE WEIGHTED RESULTS: 

The results can be used to make important inferences concerning tobacco use risk behaviors of 
students in grades 7, 8 and 9. 
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 Sample Description and Weighting Procedures 
 Site: Thailand (Southern) 
SAMPLE DESCRIPTION:

All schools containing grades 7, 8 and 9 that contained 40 or more students were included in the 
sampling frame.  A two-stage cluster sample design was used to produce a representative sample of 
students in grades 7, 8 and 9. 

School Level - The first-stage sampling frame consisted of all schools containing grades 7, 8 and 9.
Schools were selected with probability proportional to school enrollment size.

Class Level - The second sampling stage consisted of systematic equal probability sampling (with a 
random start) of classes from each school that participated in the survey.  All classes in the selected 
schools were included in the sampling frame. All students in the selected classes were eligible to 
participate in the survey. 

OVERALL RESPONSE RATES:

Schools - 100.0%   25 of the 25 sampled schools participated. 

Classes- 100.0%   64 of the 64 sampled classes participated. 

Students- 91.2%   1,979 of the 2,170 sampled students completed usable questionnaires 

Overall response rate - 100.0% * 100.0% * 91.2% = 91.2% 

WEIGHTING:

A weight has been associated with each questionnaire to reflect the likelihood of sampling each 
student and to reduce bias by compensating for differing patterns of nonresponse.  The weight used 
for estimation is given by: 

 W = W1 * W2 * f1 * f2 *f3 *f4 

W1 =  the inverse of the probability of selecting the school 

W2 = the inverse of the probability of selecting the classroom within the school 

f1 = a school-level nonresponse adjustment factor calculated by school size category (small, 
medium, large).

f2 = a class adjustment factor calculated by school 

f3 = a student-level nonresponse adjustment factor calculated by class 

f4 =  a post stratification adjustment factor calculated by gender and grade 

USE OF THE WEIGHTED RESULTS: 

The results can be used to make important inferences concerning tobacco use risk behaviors of 
students in grades 7, 8 and 9. 
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1 โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนเวนต  กรุงเทพมหานคร 
2 โรงเรียนดลวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
3 โรงเรียนนิพัทธวิทยา กรุงเทพมหานคร 
4 โรงเรียนเกษมพิทยา  กรุงเทพมหานคร 
5 โรงเรียนประทุมนุสรณ  กรุงเทพมหานคร 
6 โรงเรียนอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
7 โรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
8 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร 
9 โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
10 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
11 โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร 
12 โรงเรียนเทพศิรินทร  กรุงเทพมหานคร 
13 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 
14 โรงเรียนศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร 
15 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ  กรุงเทพมหานคร 
16 โรงเรียนฤทธิณรงครอน  กรุงเทพมหานคร 
17 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
18 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
19 โรงเรียนสายนํ้าผึ้งในพระอุปถัมภฯ  กรุงเทพมหานคร 
20 โรงเรียนวัดราชโอรส  กรุงเทพมหานคร 
21 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห  กรุงเทพมหานคร 
22 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
23 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  กรุงเทพมหานคร 
24 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร 
25 โรงเรียนวัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
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1 โรงเรียนราษฎรบํารุงศิลป พระนครศรีอยุธยา 
2 โรงเรียนวัดชางเหล็ก  พระนครศรีอยุธยา 
3 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ  พระนครศรีอยุธยา 
4 โรงเรียนวรดิตถวิทยาประสูทน  อางทอง 
5 โรงเรียนวัดบางนางบุญ  ปทุมธานี 
6 โรงเรียนลําสนุน ปทุมธานี 
7 โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร ปทุมธานี 
8 โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม  ปทุมธานี 
9 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
10 โรงเรียนปากเกร็ด  นนทบุรี 
11 โรงเรียนวัดวังกุม สุพรรณบุร ี
12 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ชลบุรี 
13 โรงเรียนบูรพาวิทยา  ชลบุรี 
14 โรงเรียนชลกันยานุกูล  ชลบุรี 
15 โรงเรียนเกาะสีชัง ชลบุรี 
16 โรงเรียนวัดราษฎรบูรณะ  สมุทรปราการ 
17 โรงเรียนตราษตระการคุณ  ตราด 
18 โรงเรียนตาพระยา  สระแกว 
19 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  กาญจนบุร ี
20 โรงเรียนวิสุทธรังษี  กาญจนบุร ี
21 โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม 
22 โรงเรียนทายางวิทยา เพชรบุรี 
23 โรงเรียนวัดหนองตางู  นครสวรรค 
24 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นครสวรรค 
25 โรงเรียนบานคลองขอย อุทัยธานี 
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1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) นครราชสีมา 
2 โรงเรียนโคราชพิทยาคม  นครราชสีมา 
3 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา  นครราชสีมา 
4 โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 5  บุรีรัมย 
5 โรงเรียนวัดสําโรง  บุรีรัมย 
6 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  บุรีรัมย 
7 โรงเรียนตูมใหญวิทยา  บุรีรัมย 
8 โรงเรียนศรีณรงควิทยาคาร  สุรินทร 
9 โรงเรียนพิชญบัณฑิต  หนองบัวลําภู 
10 โรงเรียนสังวาลยวิทย 1  หนองคาย 
11 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 
12 โรงเรียนบึงกาฬ  หนองคาย 
13 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  หนองคาย 
14 โรงเรียนบานหนองบัว  อุดรธานี 
15 โรงเรียนหวยเก้ิงพิทยาคาร  อุดรธานี 
16 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม อุดรธานี 
17 โรงเรียนจําปาโมงวิทยาคาร  อุดรธานี 
18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแกน 
19 โรงเรียนสตรีศึกษา  รอยเอ็ด 
20 โรงเรียนชุมชนน้ําเกลี้ยงกลอมวิทยา  กาฬสินธุ 
21 โรงเรียนคําโพนทองบริบูรณราษฎรบํารุง  กาฬสินธุ 
22 โรงเรียนบานหลุบเลา  สกลนคร 
23 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค  ศรีสะเกษ 
24 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อุบลราชธานี 
25 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  มุกดาหาร 

 

 

 



104

รายงานการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552  . . 2552 

104
 

 

   
1 โรงเรียนบานหนองชะแอน กําแพงเพชร 
2 โรงเรียนบานมอเจริญ กําแพงเพชร 
3 โรงเรียนขาณุวิทยา กําแพงเพชร 
4 โรงเรียนทาเสาพิทยาคม พิจิตร 
5 โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ เพชรบูรณ 
6 โรงเรียนบานปากตก เพชรบูรณ 
7 โรงเรียนชุมชนบานคลองยาง สุโขทัย 
8 โรงเรียนบานวังดิน อุตรดิตถ 
9 โรงเรียนจานกรอง พิษณุโลก 
10 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก 
11 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก 
12 โรงเรียนพินิตประสาธน พะเยา 
13 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม พะเยา 
14 โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองงา (ฤทธิไกรอุปถัมภ) เชียงราย 
15 โรงเรียนบานหวยไคร เชียงราย 
16 โรงเรียนบานนาวงศ นาน 
17 โรงเรียนสา นาน 
18 โรงเรียนหมอมเจาเจริญใจ จิตรพงศ นาน 
19 โรงเรียนบานน้ําริน (คุรุราษฎรรังสรร) แพร 
20 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม 
21 โรงเรียนแมสะเรียง (บริพัตรศึกษา) แมฮองสอน 
22 โรงเรียนแมเมาะวิทยา ลําปาง 
23 โรงเรียนแมสันวิทยา ลําปาง 
24 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ลําพูน 
25 โรงเรียนแมตืนวิทยา ลําพูน 
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1 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  นครศรีธรรมราช 
2 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป นครศรีธรรมราช 
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  นครศรีธรรมราช 
4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 
5 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  นครศรีธรรมราช 
6 โรงเรียนนาบอน  นครศรีธรรมราช 
7 โรงเรียนธิดาแมพระ สุราษฎรธานี 
8 โรงเรียนดํารงศาสนวิทยา ระนอง 
9 โรงเรียนพัฒนศึกษา  ชุมพร 
10 โรงเรียนหงษเจริญวิทยาคม ชุมพร 
11 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  กระบี่ 
12 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 
13 โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม  พังงา 
14 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
15 โรงเรียนสองแสงวิทยา  สงขลา 
16 โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม  สงขลา 
17 โรงเรียนบานสะพานหัก  สงขลา 
18 โรงเรียนทับชางวิทยาคม  สงขลา 
19 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา 
20 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ  ปตตานี 
21 โรงเรียนดาราวิทยา  นราธิวาส 
22 โรงเรียนดารุลฮิกมะห  นราธิวาส 
23 โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง  ตรัง 
24 โรงเรียนบานไทรงาม  สตูล 
25 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 
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1 Dr.Charles Wick Warren Centers for Disease Control and Prevention, 
U.S.A. 

2 Dr.Dhirendra N. Sinha World Health Organization,  
South East Asia Regional Office, India 

3 นพ.สวัสด์ิ รามบุตร องคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย 
4 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี ่
5 นพ.ภาณุวัฒน ปานเกตุ ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
6 ดร.มณฑา เกงการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
7 ดร.ศรัณญา เบญจกุล สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

    
 

 ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
 

1 ดร.นวรัตน เพ็ชรเจริญ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
2 นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
3 นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
4 นางสาวพัชริยา ยิ่งอินทร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
5 นางสาวชลธิชา ขวัญเนตร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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 ดร.นวรัตน เพ็ชรเจริญ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
 

1 ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
2 ดร.นวรัตน เพ็ชรเจริญ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
3 นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
4 นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
5 นางสาวชลธิชา ขวัญเนตร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

 
 

 -   
 

 นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
 

1 นางศิริพร   เจริญพิบูลย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร ี
2 นายชลชัย   ทศักุลณี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 
3 นายปรีดา   อินทรชิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 
4 นางวัลภา   พรหมชัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
5 นางสาวปนัสยา  จันเทศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 
6 นางนพมณี   สงวนพงศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
7 นายสิน   ตรีอินทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
8 นายไพฑูรย  สงัขสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9 นางสาวสุเทศน   กลุละวณิชย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
10 นางชมชื่น  นาควิเวก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 
11 นางมณีรัตน   อุตนไชย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
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 ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
 

1 นางภัสราวรรณ   พุนานิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 
2 นายจารุเกียรติ   หมิรัตน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
3 นางวรพรรณี   พิสิษฐพงศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
4 นางสาววันเพ็ญ   สวายพล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
5 นางสาวนาริสา   ศรีพรหม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
6 นายธนาเดช   อัยวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
7 นางสุปราณี   สูงแข็ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
8 นายสัญชัย   ตุลาบดี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
9 นางอาภรณ   ประชุมวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
10 นางสาวโสภิตา   เหมาะหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
11 นายวุฒิพงษ   ภักดีกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
12 นายทวี   บุตรสอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
13 นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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 ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
 

1 นายมนตรี  เกษมสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
2 นางนุชนาฎ   เหมวุฒิพันธ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
3 นายกิตติ  ศรีอาวัชนาการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
4 นายมาลายุทธ  คัชมาตย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 
5 นายประสาน  คําเขียว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
6 นายปกรณ  วชิรัคกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
7 นายประสพชัย  รัตนเรือง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ 
8 นางเบญญภา  มุฆชานันท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
9 นางสาวสุมาลี  ซุยหาญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
10 นางสาวสมหมาย   กลาณรงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
11 นางพวงผกา   สุริวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
12 นายเทอดศักด์ิ  เนียมเปย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
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 นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
 

1 นางเพลินพิศ   ทัศนนิยม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2 นายพิสันต  เพชราภรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3 นางอังสนา  หมั่นสกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
4 นางพิมพวิมล  โกษฐเพชร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
5 นางณินทญาดา  รองเดช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
6 นางสาวนุรญามี   หมาดโตะโสะ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
7 นางจิราภรณ  เทพหนู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
8 นางสาวเรณู   บุญจันทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
9 นางประภา  นัครา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
10 นางแวสะลเมาะ  สะน ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 

 




