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การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ. 2552 ภายใต Global School Personnel 
Survey, 2009 (GSPS) เปนสวนหนึ่งของระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับยาสูบท่ัวโลก (Global Tobacco 
Surveillance System: GTSS) ท่ีดําเนินการโดยความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลก (WHO) 
และศูนยปองกันและควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and 
Prevention: CDC) ดวยจุดประสงคเพื่อใหแตละประเทศในภาคีสมาชิกเครือขายองคการอนามัยโลก
มีขอมูลการสํารวจเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน การติดตาม กํากับ และประเมินผลโปรแกรม
อยางมีระบบ เปนมาตรฐานสากลสามารถนําไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ได รายงานชุดนี้           
จึงเปนการรายงานผลการสํารวจบุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูบริหารและครูเปนหลักใหญ             
ท่ีนําเสนอผลในภาพรวมระดับประเทศและภาค รวมทั้งเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ 
ผลการสํารวจครั้งแรกดวย  

ท้ังนี้ คณะผูดําเนินการวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลสํารวจที่ไดจะเปนประโยชนตอผูกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับประเทศและมีผลสนับสนุน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรนโยบายขององคการอนามัยโลก MPOWER พันธกรณีตามกรอบ
อนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ (FCTC)  
 
 

คณะทํางาน 
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ผูวิจัยตองขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ อาจารยแสงไทย มีสุนทร หัวหนา
กลุมสงเสริมสวัสดิภาพและการสงเคราะหนักเรียน ท่ีใหความอนุเคราะหดานฐานขอมูลของโรงเรียน 
ครูและนักเรียน เพื่อใชประโยชนในการวางแผนการสุมตัวอยางของโครงการวิจัยนี้ รวมถึง
ขอขอบคุณตอผูบริหารโรงเรียน และทานอาจารยทุกคนของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เขารวมในการ
สํารวจครั้งนี้ซึ่งไมสามารถกลาวถึงในที่นี้ไดท้ังหมด (รายชื่ออยูในภาคผนวก) โดยทานเหลานี้ไดให
ความรวมมือ ชวยอํานวยความสะดวกใหแกทีมผูวิจัยในการเก็บขอมูลเปนอยางดี ตลอดจนรวบรวม
ขอมูลของบุคลากรโรงเรียนของแตละทานสงกลับคืนมายังทีมผูวิจัยไดอยางสมบูรณเรียบรอยดี 

ตองขอขอบคุณเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด 55 จังหวัด ซึ่งมีรายชื่อ
โรงเรียนในโครงการสํารวจครั้งนี้ท่ีใหความอนุเคราะหชวยเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนใน
โครงการสํารวจฯ และชวยติดตอประสานงานกับผูแทนหรือผูบริหารของโรงเรยีนในการเก็บขอมูล
บุคลากรของโรงเรียน (รายชื่ออยูในภาคผนวก) 

โครงการสํารวจฯนี้จะสําเร็จไมได หากไมไดรับการอนุมัติและการสนับสนุนจากผูบริหารกรม
ควบคุมโรค ดร . นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ และไดรับ
คําปรึกษาจาก ศาสตราจารย นายแพทยประกิต วาทีสาทกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการ 
ไมสูบบุหรี่ ผูทรงคุณวุฒิดานการปองกันการบริโภคยาสูบของประเทศไทย นอกจากนี้ ผูวิจัยตอง
ขอขอบคุณตอบุคคลและองคกรทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศที่ไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
โครงการสํารวจและใหการสนับสนุนดานวิชาการโดยรวมมือกันพัฒนาแบบสัมภาษณ พัฒนา
มาตรฐานการสํารวจ การวิเคราะหประมวลผลขอมูล และการเขียนรายงาน ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

Dr Dhirendra N Sinha, Tobacco Free Initiative, Regional Office for    
South-East Asia (SEARO), WHO ผูสนับสนุนงบประมาณ   
Dr Charles (Wick) Warren, Surveillance Lead Global Tobacco Control,   
Office on Smoking and Health, Centers for Disease Control and  
Prevention (US CDC) ผูสนับสนุนดานวิชาการ 
ดร. ศิรวิรรณ พิทยรังสฤษฏ ผูอํานวยการศนูยวิจยัและจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูสนับสนุนดาน
วิชาการ  
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(Glossary and Abbreviations) 

 
CDC     Centers for Disease Control and Prevention 
 
GTSS      Global Tobacco Surveillance System 
GYTS   Global Youth Tobacco Survey 
GSPS       Global School Personnel Survey 
 
WHO World Health Organization 
SEAR       South-East Asian Region 
 
CPHA       Canadian Public Health Association 
 
FCTC       Framework Convention on Tobacco Control, WHO 
MPOWER    2009 WHO publication with six key strategies 
           Monitor tobacco use and prevention policies 
            Protect people from tobacco smoke 
            Offer help to quit tobacco use 
            Warn about the dangers of tobacco 
            Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship 
            Raise taxes on tobacco  
 
DALYs Disability adjusted life years       
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ขอมูลที่ไดจากการสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบภายใตการดําเนินโครงการระบบ
เฝาระวังเกี่ยวกับยาสูบท่ัวโลก (Global Tobacco Surveillance System) นั้นมีความสําคัญในแง
ของการติดตาม กํากับ และประเมินผลโปรแกรมการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศภาคี
สมาชิกขององคการอนามัยโลก การนําขอมูลพื้นฐานไปใชเพื่อกําหนดแนวทางใหบรรลุพันธกรณี
ตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ (FCTC) และแนวทางการพัฒนานโยบายควบคุม
ยาสูบตามยุทธศาสตร MPOWER และมีประโยชนในการสงเสริมนโยบายของโรงเรียนเพื่อการ
ตอตานการสูบบุหรี่ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ภายในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          
 

 

ขอมูลจากการสํารวจครั้งนี้เปนขอมูลท่ีแสดงสถานการณความชุกของการบริโภคยาสูบ
ปจจุบัน และความรู ทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนในการตอตานการ            
สูบบุหรี่ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ซึ่งมีประชากร
เปาหมาย คือ บุคลากรทั้งหมดที่เปนครูและผูบริหารของโรงเรียนที่อยูภายใตแผนการสุมตัวอยาง
ของการสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนอายุ 13-15 ป พ.ศ. 2552 โดยแผนการสุมเปนแผนการ
สุมรวมระดับโลกของ Global Youth Tobacco Survey โดยใชแผนการสุมตัวอยางเชิงความนาจะเปน 
(probabilistic sampling) โดยสุมตัวอยางแบบกลุมขั้นเดียวอยางมีชั้นภูมิ (stratified single-stage 
cluster sampling) โดยใชทฤษฎีความนาจะเปน จํานวนตัวอยางที่ไดจากการสํารวจทั้งสิ้น 7,761 คน 
จาก 125 โรงเรียน ครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และกรุงเทพมหานคร เปนเพศชาย 
2,312 คน เพศหญิง 5,446 คน โดยเปนผูบริหารโรงเรียน 309 คน และครู 7,452 คน           
การเก็บขอมูลดําเนินการโดยสงแบบสอบถามใหบุคลากรในโรงเรียนเปนผูตอบเองโดยใช
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดย Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และบางสวนที่พัฒนาขึ้นโดยศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ ขอมูลที่
ไดสามารถแสดงผลคาความชุก (รอยละ) ของระดับประเทศและระดับภาค 
 

 

ผลการศึกษาพบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีเคยสูบบุหรี่ รอยละ 20.4 ความชุก
ของบุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน รอยละ 7.9 ซึ่งเปนเพศชายท่ีสูบบุหรี่ รอยละ 19.1 
และเพศหญิงรอยละ 2.9 โดยจัดเปนครูท่ีสูบบุหรี่ รอยละ 8.1 และเปนผูบริหารโรงเรียนท่ีสูบบุหรี่ 
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รอยละ 3.2 ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควัน (เชน ยาฉุนอม/จุก
ทางปาก ยานัตถุ หมากพลู เปนตน) รอยละ 1.5 ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีใชผลิตภัณฑ
ยาสูบชนิดมีควัน (เชน ซิการ บุหรี่มวนเอง ฮุคกา ไปป เปนตน) รอยละ 7.9 และเมื่อรวมเปน
ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดอื่นๆ ในปจจุบัน รอยละ 4.9 ดังนั้น 
ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่บริโภคยาสูบทั้งหมดในปจจุบัน คือ รอยละ 10.2 โดยจัดเปนครู 
รอยละ 10.5 และผูบริหาร รอยละ 4.4 ดานความรูและทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียน พบวา 
มีบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่ของผูอื่นมีอันตรายตอตนเอง รอยละ 97.8 
ท่ีคิดวาการสูบบุหรี่ของครูมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน รอยละ 91.5 ท่ีคิดวาควรมีการ
หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รอยละ 90.3 ท่ีคิดวาควรมีการหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดใน
ทุกรูปแบบ รอยละ 89.7 ท่ีคิดวาควรเพิ่มราคาผลิตภัณฑยาสูบ รอยละ 76.8 ที่คิดวา
อุตสาหกรรมบุหรี่ชักชวนใหเยาวชนสูบบุหรี่ไดอยางเสรี รอยละ 47 ดานนโยบายของโรงเรียน 
พบวา บุคลากรรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน รอยละ 88.7 
บุคลากรรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน รอยละ 79.7 มีผูรายงาน
วาโรงเรียนบังคับใชนโยบายหามนักเรียนและบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน รอยละ 99.7 ทางดาน
ความคิดเห็นตอนโยบายโรงเรียน พบวา บุคลากรที่เห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียน           
สูบบุหรี่ในโรงเรียน รอยละ 96.7 และเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน รอยละ 95.9 ดานการปฏิบัติของโรงเรียนตามกฎหมาย พบวา บุคลากรรายงานวามี
การจําหนายบุหรี่ภายใน 100 เมตรรอบโรงเรียน รอยละ 56.9 และบุคลากรรายงานวามีการ
จําหนายบุหรี่ภายใน 500 เมตรรอบโรงเรียน รอยละ 75.4 ดานหลักสูตรการเรียนการสอนการ
ปองกันการบริโภคยาสูบในโรงเรียน พบวา บุคลากรรายงานวามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปองกัน
การสูบบุหรี่หรือการบริโภคยาสูบ รอยละ 82.8 บุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวาครูมีความจําเปนตอง
ไดรับการอบรมเฉพาะ รอยละ 79.4 มีการรายงานวาครูเคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการ
บริโภคยาสูบในเยาวชน รอยละ 37.6 และรายงานวาครูมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
ปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชน รอยละ 42.7 ดานรูปแบบการบริโภคยาสูบของบุคลากร 
พบวา บุคลากรที่สูบบุหรี่ในปจจุบันตอวันมากที่สุดที่จํานวน 2-5 มวน รอยละ 3.5 ของบุคลากร
ท้ังหมด และจํานวนวันที่สูบบุหรี่ใน 1 เดือนมากที่สุดคือสูบบุหรี่ 30 วัน รอยละ 2.8 นอกจากนี้ 
ผลการศึกษาท่ีไดแสดงถึงความชุกเกี่ยวกับยาสูบของบุคลากรในโรงเรียนที่มีความแตกตางกันไป
ตามตําแหนงหนาที่หลัก (ผูบริหาร, ครู) และระหวางภาคของโรงเรียนเหลานั้น 
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ผลการศึกษา แสดงใหเห็นความแตกตางของความชุกระหวางเพศ ตามตําแหนงหนาที่หลัก
และระหวางภาค ในเรื่องตอไปนี้ ความชุกของการสูบบุหรี่ในปจจุบัน การใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ 
ทุกชนิด การบริโภคยาสูบท้ังหมดในปจจุบัน ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ เชน ทัศนคติเรื่อง
ควันบุหรี่จากการสูบของผูอื่นมีอันตรายตอตนเอง ครูมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน เปนตน 
ทัศนคติตอนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ เชน นโยบายการหามสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ นโยบายเพิ่มราคาผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน รวมถึงการรายงานนโยบายของโรงเรียน 
การบังคับใชนโยบายของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการหามสูบบุหรี่ การปฏิบัติตามกฎหมายการหาม
จําหนายบุหรี่ในโรงเรียน นอกจากนี้ แสดงถึงความขัดแยงกันในดานหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ระหวางความตองการที่มากขึ้นที่ใหครูไดรับการอบรมเฉพาะเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนกับปริมาณของครูไดรับการฝกอบรมเฉพาะฯ ท่ีมีอยูนอยและอุปกรณการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการปองกันการบริโภคยาสูบที่ลดลง   
 

 

ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบนี้หากดําเนินการสํารวจอยาง
ตอเนื่องจะเปนประโยชนอยางมากตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร MPOEWR ขององคการ
อนามัยโลกและตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ (FCTC) และมีประโยชนในการ
ติดตาม กํากับ ประเมินผลโครงการ เนื่องจากนําผลการศึกษามาปรับการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการและการวางแผนกําหนดทิศทางนโยบายที่เหมาะสมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงเปน
ฐานขอมูลเพื่อนําไปเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับประเทศอื่นอีกดวย 
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1.  

การควบคุมการบริโภคยาสูบใหลดลงเปนกลยุทธอยางหนึ่งในการลดสาเหตุการตายดวยโรค
ไมติดตอ องคการอนามัยโลกประมาณการไววา มีจํานวนผูเสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่ถึง 5 ลานคน
ตอป และจะมีผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนถึง 8.4 ลานคน ในป ค.ศ. 2020 ยิ่งไปกวานั้นรอยละ 70 ของ
ผูเสียชีวิตเหลานี้เปนประชากรที่อาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนาและสวนมากผูท่ีเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
กอนอายุ 18 ป ซึ่งแนวโนมของอัตราการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นและมีอายุเฉลี่ยท่ีเริ่ม
สูบครั้งแรกต่ําลง หากเปนแบบนี้ตอไปในอนาคตจะมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ถึง 250 ลานคน และเด็กเหลานี้อยูในประเทศกําลังพัฒนา 

สําหรับประเทศไทย พบวา มีการประเมินภาระโรคและการบาดเจ็บจากปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ
ในป พ.ศ. 2547 (DALYs) จัดใหการสูบบุหรี่เปนสาเหตุอันดับ 2 (รอยละ 7) ของการสูญเสีย          
ปสุขภาวะทั้งหมด (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร) ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติรายงานการลดลงของความชุกของการสูบบุหรี่ใน
ประชากรไทย อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับมาตรการตางๆ ท่ีประเทศไทยไดดําเนินการ
มานับต้ังแตป พ.ศ. 2529 จนถึงปจจุบัน แตเม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมอายุ พบวา เยาวชนไทยมี
แนวโนมการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการสูบบุหรี่ระหวางกลุมประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEARO) โดย WHO/CDC พบวา เยาวชนไทยอายุ 13-15 ป สูบบุหรี่รอยละ 
17.4 (อันดับท่ี 4 ของประเทศใน SEARO ท่ีมีการสํารวจ GYTS) และการสํารวจบุคลากรใน
โรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ (GSPS) ในครั้งแรกของประเทศไทย พบวา บุคลากรในโรงเรียนสูบบุหรี่
รอยละ 15.1 (ผูบริหารรอยละ 55.8, ครูรอยละ 13.5) (อันดับที่ 6 ของประเทศใน SEARO) 

การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ. 2552 ภายใต Global School Personnel 
Survey, 2009 (GSPS) เปนสวนหนึ่งของระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับยาสูบท่ัวโลก (GTSS) GSPS 
เปนการดําเนินการสํารวจกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในโรงเรียนซึ่งประกอบดวยครูและผูบริหารใน
โรงเรียนเดียวกันภายใตแผนการสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน อายุ 13-15 ป พ.ศ. 2552 
(GYTS) สําหรับระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับยาสูบทั่วโลก (GTSS) เปนโครงการสํารวจที่ชวยเพิ่ม
สมรรถนะในการออกแบบการดําเนินการ ติดตาม กํากับและประเมินผลโปรแกรมการควบคุม
การบริโภคยาสูบใหกับประเทศภาคีสมาชิกขององคการอนามัยโลก (WHO) อยางมีระบบและเปน

1



 
 . . 2552 2 

มาตรฐานสากล สําหรับเปรียบเทียบขอมูลทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งถูกนําไปใชเปน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อใหบรรลุพันธกรณีตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการ
อนามัยโลก (FCTC) และการพัฒนานโยบายควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร MPOWER ท่ีพัฒนาโดย
องคการอนามัยโลก ซึ่งประกอบดวย 6 กลยุทธ ดังนี้ 1) Monitor ติดตาม กํากับการบริโภคยาสูบ
ในเยาวชนและผูใหญ 2) Protect ปกปองประชาชนจากควันบุหรี่ 3) Offer ใหความชวยเหลือใน
การเลิกใชยาสูบ 4) Warn การเตือนใหตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ 5) Enforce การบังคับใช
กฎหมายหามโฆษณา หามสงเสริมการขายและอุปถัมภผลิตภัณฑยาสูบ 6) Raise การขึ้นภาษี
ผลิตภัณฑยาสูบ  

ประเทศไทยเริ่มโครงการวิจัยสํารวจทั้ง GYTS และ GSPS เปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 
และ 2547 ตามลําดับ โดย ดร.นิทัศน ศิริโชติรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายแพทยชัยรัตน 
เตชะไตรศักดิ์ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สําหรับการสํารวจป 2552 
ครั้งนี้นับเปนครั้งที่สอง ดําเนินการโดยศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ สํานักโรค
ไมตดิตอ โดยมีประเทศในกลุม SEARO ท่ีเขารวมการวิจัยสํารวจ 4 ประเทศ ไดแก ภูฐาน อีสติมอร 
อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนและเปนความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลก 
(WHO) ศูนยปองกันและควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) และสมาคมสาธารณสุขแหง
ประเทศแคนาดา (CPHA) โครงการวิจัยสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ. 2552 
ภายใต Global School Personnel Survey, 2009 (GSPS) มีจุดมุงหมายใหทราบขอมูล
เกี่ยวกับความชุกและรูปแบบของการบริโภคยาสูบ ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบของ
บุคลากรในโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนในการตอตานการสูบบุหรี่ หลักสูตรการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในประเทศไทย เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจไปใช
สําหรับการจัดทํารายงานสถานการณของบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบและสามารถ
เปรียบเทียบผลการสํารวจระหวางประเทศ 
 
2.  

1) เพื่อจัดทํารายงานสถานการณความชุกของการบริโภคยาสูบปจจุบันของบุคลากรใน
โรงเรียน ไดแก การสูบบุหรี่ การบริโภคยาสูบชนิดไมมีควันและยาสูบชนิดอื่นๆ 

2) เพื่อไดขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนานโยบายควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร MPOWER 
ขององคการอนามัยโลก 

3) เพื่อไดขอมูลดานความรูและทัศนคตเิกี่ยวกับการบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน 
นโยบายของโรงเรียนในการตอตานการสูบบุหรี่ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อปองกันการ
สูบบุหรี่ของนักเรียน 
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3.  

1) นักวิชาการและผูบริหารทั้งการสาธารณสุขและการศึกษาไดใชประโยชนจากขอมูลการ 
สํารวจในการวางแผน การกํากับ และปรับปรุงแผน/โครงการเพื่อลดการบริโภคยาสูบของบุคลากร
ในโรงเรียน  

2) เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนใชขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อควบคุมปองกันการบริโภคยาสูบของนักเรียน 

3) เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการเผยแพรและการใหขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมปองกันการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียน 

4) สําหรับใชเปนขอมูลพื้นฐานเปรียบเทียบระหวางประเทศและใชเพื่อพัฒนาใหบรรลุ
พันธกรณีตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการอนามัยโลก (FCTC) และ
การพัฒนานโยบายควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร MPOWER 
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1.  

การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ. 2552 ภายใต Global School Personnel 
Survey, 2009 (GSPS) มีประชากรเปาหมาย คือ บุคลากรทั้งหมดที่เปนครูและผูบริหารของ
โรงเรียนซึ่งเปนโรงเรียนเดียวกันกับท่ีอยูภายใตแผนการสุมตัวอยางของการสํารวจการบริโภคยาสูบ
ในเยาวชน อายุ 13-15 ป พ.ศ. 2552 โดยแผนการสุมเปนแผนการสุมรวมระดับโลกของ Global 
Youth Tobacco survey, 2009 (GYTS) โดยการออกแบบแผนการสุมในครั้งนี้ กลุมเปาหมาย
ครอบคลุมบุคลากรในโรงเรียน ท้ังในระดับประเทศและระดับภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) 
 
2.  

ผูวางแผนการสุมตัวอยางในการสํารวจนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญของ CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยใชแผนการสุมตัวอยางเชิงความนาจะเปน (probabilistic sampling) มีการพัฒนาใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนไปของประชากรที่ทําการศึกษาและการใชประโยชนจากผล
การสํารวจ โดยสุมตัวอยางแบบกลุมขั้นเดียวอยางมีชั้นภูมิ (stratified single-stage cluster 
sampling) โดยการสุมขั้นเดียวเปนการสุมจากโรงเรียนทั้งหมดที่อยูในสังกัดของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ัวประเทศทั้ง 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร (ยกเวนโรงเรียนท่ีอยูในสังกัด
ของเทศบาลกรุงเทพมหานครไมรวมอยูในกรอบการสุมตัวอยางนี้) ซึ่งโรงเรียนท่ีสุมไดจากขั้นนี้เปน
โรงเรียนเดียวกันกับโรงเรียนที่สุมไวของโครงการ GYTS โดยสุมโรงเรียนตามความนาจะเปนที่เปน
ปฏิภาคกับขนาดของโรงเรียน (probability proportional to school enrolment size) เพื่อใหได
โรงเรียนเปนกลุมตัวอยางที่สามารถเปนตัวแทนที่ดีและใหเกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ จํานวน 
25 โรงเรียนตอ 1 ภาค ท้ังหมด 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 125 โรงเรียน (ตามแผนภูมิที่ 1) โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการอนุเคราะหใหฐานขอมูลจํานวนโรงเรียนทั้งหมดเพื่อนําไปใชในการวางแผนสุมตัวอยาง 
(รายชื่อโรงเรียนและอาจารยผูรับผิดชอบการเก็บขอมูลอยูในภาคผนวก) 

หลังจากสุมไดโรงเรียนแลว ขั้นตอไปคือ นําแบบสอบถามไปใหบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน
ท่ียินดีเขารวมการสํารวจครั้งนี้ไดตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยครู/อาจารยและผูบริหาร

2
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โรงเรียน โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 7,761 คน เปนเพศชาย 2,312 คน เพศหญิง 
5,446 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนผูบริหาร 309 คน เปนครูหรืออาจารย 7,452 คน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
 

3.  

คําถามหลัก (core questions) ในแบบสอบถามมีท้ังหมด 53 ขอ โดยผูเช่ียวชาญของ 
CDC ประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาเนื้อหาจํานวน 46 ขอแรก และทีมงานของศูนยขอมูลเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ พัฒนาคําถามเพิ่มเติมอีกจํานวน 7 ขอ ตามความตองการของแตละ
ประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลกที่สามารถเพิ่มคําถามไดใหเหมาะสมกับปญหาการบริโภคยาสูบ
ในประเทศนั้นๆ โดยแปลขอคําถามภาษาอังกฤษตนฉบับท้ังหมดใหเปนภาษาไทยกอนนําไปทดสอบ
เพื่อปรับปรุงขอคําถามแลวจึงแปลขอคําถามที่เปนไทยนั้นกลับไปเปนภาษาอังกฤษอีกครั้ง แลวจึง
สงกลับไปให CDC ตรวจสอบความถูกตองครอบคลุมของเนื้อหาอีกครั้งและใหการรับรองขอคําถาม
ทั้งหมด สาเหตุที่ตองผานการตรวจสอบจาก CDC อีกครั้ง เนื่องจากความยาวของคําถามตาม
โครงสรางในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ ไดผานการทดสอบความตรง
ของเนื้อหา (validity) โดยทํา pre-tested แบบสอบถามในบางโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเพื่อ
ปรับปรุงเรื่องการใชภาษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม  

แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบและบุคลากรใน
โรงเรียน ดังนี้ 

 
 25  

  
25 

 
25 

  
25 

  
25 

 
25 
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1) ลักษณะประชากรตัวอยาง (Demographics) ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่ รายได 
ภูมิภาคที่ตั้งโรงเรียน จํานวน 4 ขอ 

2) ความชุกของการบริโภคยาสูบ (Prevalence of tobacco use) จํานวน 10 ขอ 

3) ความรูและทัศนคติ (Knowledge and attitudes) ไดแก ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ
การบริโภคยาสูบ ทัศนคติตอนโยบายหรือกฎระเบียบของโรงเรียนเรื่องการหามสูบบุหรี่ ความ
ตระหนักตออันตรายและภัยสุขภาพจากการสูบบุหรี่ จํานวน 16 ขอ 

4) นโยบายของโรงเรียน (School policy) ไดแก การกําหนดใหมีนโยบายหรือกฎระเบียบ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่ จํานวน 12 ขอ 

5) หลักสูตรโรงเรียน (School curriculum) ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนหรือ
จัดกิจกรรม โครงการตางๆ เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ใหแกนักเรียน จํานวน 4 ขอ 

6) รูปแบบการบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน ไดแก ความถี่ ปริมาณ ย่ีหอที่บริโภค 
และความคิดเห็นตอราคาบุหรี่ จํานวน 7 ขอ (ลักษณะแบบสอบถามอยูในภาคผนวก) 
 
4.  

การเก็บรวบรวมขอมูล มีระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 15–31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 โดยสงแบบสอบถามบุคลากรในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางใหกับครูท่ีเปนผูรับผิดชอบ
เก็บรวบรวมกระดาษคําตอบของบุคลากรในโรงเรียนแลวสงกลับมายังศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไมติดตอทางไปรษณีย   

กอนเริ่มปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดจัดทําจดหมายเชิญไปยังผูอํานวยการโรงเรียน
แตละแหงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่สุมไดเปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือ
ในการเขารวมโครงการสํารวจฯ โดยไดจัดการประชุมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บขอมูลภาคสนามใน
การสํารวจการสูบบุหรี่ เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยผูเขารับการอบรมเปนผูท่ีมีหนาที่
เก็บรวบรวมขอมูลของการสํารวจทั้ง 2 โครงการ คือ GSPS เปนครูในโรงเรียนที่จะเขารวมเก็บ
ขอมูลยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน และ GYTS เปนนักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัดท่ีจะเขารวม
เก็บขอมูลยาสูบในเยาวชนซึ่งมีโรงเรียนตั้งอยูในจังหวัดนั้น วัตถุประสงคของการประชุมเพื่อชี้แจง
รายละเอียดโครงการ ผูเขารับการอบรมไดศึกษาความเขาใจของขอคําถามในแบบสอบถามระเบียบ
วิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม การควบคุมคุณภาพภาคสนามในระหวางปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล 
เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานภาคสนามใหกับผูเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อใหใชในระหวางปฏิบัติงานภาคสนามและใหเกิดมาตรฐานเดียวกัน เกี่ยวกับ
รายละเอียดทุกข้ันตอนในโครงการ เชน วัตถุประสงค ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณท่ีใชในภาคสนาม รายละเอียดแบบสอบถาม ขั้นตอนการตอบคําถาม ขั้นตอนกอนนําสงคืน
กระดาษคําตอบ รายชื่อผูประสานงาน เปนตน นอกจากนั้น ในการประชุมฝกอบรมนี้ไดจัดเตรียม 
คูมือการปฏิบัติงานภาคสนาม ดินสอดํา 2B เพื่อใหฝนคําตอบ แบบสอบถาม กระดาษคําตอบ 
และแบบสรุปบุคลากรระดับโรงเรียนใหแกครูหรือผูบริหารเพื่อนําไปใชในภาคสนามไดทันที  
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ครูผูมีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการชี้แจง แนะนํา
โครงการสํารวจฯใหกับบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียนไดรับทราบ โดยใหเปนไปตามความสมัครใจและ
ยินยอมของครู ผูบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนท่ีมีความประสงคยินดีตอบแบบสอบถามใน
การสํารวจนี้และกระจายแบบสอบถามใหแกบุคลากรไดอานและตอบแบบสอบถามดวยตนเองลงใน
กระดาษคําตอบและสงเฉพาะกระดาษคําตอบที่ไมไดระบุชื่อ-นามสกุลของบุคลากรเพื่อเก็บขอมูลให
เปนความลับสวนตัวของบุคลากร ซึ่งขอคําถามทั้ง 53 ขอ ใชเวลาสําหรับการตอบดวยตนเองจน
เสร็จสิ้นโดยประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นครูรวบรวมกระดาษคําตอบทั้งหมดนํามาตรวจสอบ
ความเรียบรอยของกระดาษคําตอบแลวทําการลงทะเบียนในแบบสรุปบุคลากรระดับโรงเรียน ซึ่ง
แบบสรุปนี้จะระบุถึงรายละเอียด ไดแก ท่ีอยูของโรงเรียน ผูประสานงานภาคสนามและโทรศัพทท่ี
ติดตอได จํานวนบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดจําแนกตามเพศและจํานวนบุคลากรในโรงเรียนท่ีเก็บ
ขอมูลไดจริงโดยจําแนกตามเพศ พรอมบันทึกเหตุผลในกรณีท่ีไมสามารถเก็บขอมูลจากบุคลากรและ
สงกลับทางไปรษณีย  
 
5.  

หลังเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในโรงเรียนแลวครูผูเก็บขอมูลจะทําการ
ตรวจสอบดังที่กลาวไวแลวในขั้นตอนการเก็บขอมูล โดยพิจารณาดังตอไปนี้ ความสมบูรณครบถวน
ของขอคําตอบ ความสอดคลองสัมพันธกันของคําถามกับคําตอบ การลงน้ําหนักฝนในขอคําตอบ
ดวยดินสอที่ถูกตองเหมาะสมในกระดาษคําตอบ เพื่อทําใหสามารถสแกน (scan) ขอมูลลงเครื่อง
คอมพิวเตอรได 

ในระหวางคาบการปฏิบัติงานภาคสนาม ทีมนักวิจัยจะเปนที่ปรึกษาใหโดยตลอดเกี่ยวกับขอ
สงสัยทุกอยางที่เกี่ยวของกับการสํารวจการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อชวยแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
เวลานั้น 

นอกจากนี้ หลังจากที่ผูวิจัยไดรับคืนกระดาษคําตอบจากครูท่ีรับผิดชอบในแตละโรงเรียน
แลวจะตรวจสอบคุณภาพของขอมูลอีกครั้งและตรวจสอบความถูกตองของการลงทะเบียนสรุปใน
แบบสรุปบุคลากรระดับโรงเรียน และลงทะเบียนสรุปในแบบสรุประดับภาค กอนจะรวบรวมเอกสาร
ท้ังหมด ไดแก กระดาษคําตอบ แบบสรุปบุคลากรระดับโรงเรียนและแบบสรุปบุคลากรในโรงเรียน
ระดับภาค กลับไปยังศูนยปองกันและควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) เพื่อทําการ
สแกนและวิเคราะหประมวลผลขอมูลตอไป 
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6.  

งานวิจัยชุดนี้จะรายงานผลเปนระดับประเทศและระดับภาค โดยศูนยปองกันและควบคุมโรค
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) เปนผูประมวลผลจากคําตอบของกลุมตัวอยางใน 46 ขอแรก 
โดยใชโปรแกรมซูดาน (SUDAAN) ในการประมาณคาโดยมีการถวงน้ําหนักขอมูล (Weighted) 
การหาคาความชุก (รอยละ) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Std Error of Percent) 95% ชวง
ความเชื่อม่ันของคาประมาณสัดสวน (95% Confidence Limits for Percent)   

สวนคําตอบของกลุมตัวอยางใน 7 ขอหลังที่พัฒนาขึ้นมาโดยศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไมติดตอ ผูวิจัยทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม SAS (Statistical Analysis System) 
version 9.1 โดยใชตัวประมาณที่สอดคลองกับแผนการสุมตัวอยางแบบกลุมหนึ่งขั้นอยางมีชั้นภูมิ 
มีการถวงน้ําหนักขอมูลและประมาณหาคาตางๆ เชนเดียวกับการหาคาของ CDC 
 
7.  

การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ. 2552 ภายใต Global School 
Personnel Survey, 200 (GSPS) มีขอจํากัดในการสํารวจ 3 ประการ ดังตอไปนี้ ประการแรก 
โครงการ GSPS วางแผนใชกลุมตัวอยางจากโรงเรียนท่ีสุมไดมาจากกลุมตัวอยางของ Global 
Youth Tobacco survey, 2009 (GYTS) ซึ่งมีผลใหกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนไมไดเปนกลุม
ตัวอยางอิสระ แตตองขึ้นอยูกับความสําเร็จของกลุมตัวอยางจากโรงเรียนที่สุมไดในโครงการ GYTS 
ประการที่สอง การเขามามีสวนรวมตอบแบบสอบถามของบุคลากรในโรงเรียนในโครงการ GSPS 
เปนไปในลักษณะความสมัครใจและความยินยอมของบุคลากร ประการที่สาม คือ การสํารวจนี้ 
ใชวิธีการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (self-reports) ของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งผูตอบอาจมีอคติ
ในการตอบคําถามสวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมหรือความรูเชิงนโยบายของโรงเรียนไดต่ํากวาหรือ 
สูงกวาความเปนจริง    
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การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ. 2552 ภายใต Global School Personnel 
Survey, 2009 (GSPS) นี้ มีจํานวนตัวอยางที่ไดจากการสํารวจทั้งสิ้น 7,761 คน จากจํานวน
บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน 125 โรงเรียนท้ัง 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ท่ีสุมโดยใชทฤษฎี
ความนาจะเปน เปนเพศชาย 2,312 คน เพศหญิง 5,446 คน  

ผลการสํารวจแสดงคาความชุกหรือคาสัดสวนของประชากร (estimated prevalence or 
population proportion) และแสดงคา 95% ชวงความเชื่อมั่น (95% confidence interval- 
95% CI) สําหรับตัวแปรทุกตัวมีการประมาณคาลักษณะประชากรโดยใชการถวงน้ําหนักตาม
แผนการสุมตัวอยางตามทฤษฎีการสุมตัวอยาง 

ผลการสํารวจนี้นําเสนอในระดับประเทศ ไดนําเสนอในภาพรวม เพศชายและเพศหญิง 
ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน คือ ผูบริหารและครู/อาจารย ภาคแบงเปนกรุงเทพมหานครกับ 4 
ภาคคือ ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต 

แบงผลสํารวจเปน 6 สวน ดังตอไปนี้ 

  1. ลักษณะประชากรตัวอยาง (Demographics)  
 2. ความชุกของการบริโภคยาสูบ (Prevalence of tobacco use) 

  3. ความรูและทัศนคติ (Knowledge and attitudes regarding tobacco)  
  4. นโยบายของโรงเรียน (School policy)  
  5. หลักสูตรโรงเรียน (School curricula on preventing tobacco use)  

  6. รูปแบบการบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน  
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 1  (Demographics) 

ขอคําถามลักษณะประชากรตัวอยางประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่หลักใน
โรงเรียน รายไดตอเดือน ภาคซึ่งเปนสถานที่ตั้งของโรงเรียน ผลการสํารวจพบวา 

1.1   

 ประชากรตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 33.6 และเพศหญิงรอยละ 66.4 ตามตารางที่ 1 

1.2    

 อายุแบงเปนชวงอายุตางๆ ดังนี้ อายุ 19 ปหรือนอยกวา 20-29 ป 30-39 ป 
40-49 ป 50-59 ป และ 60 ปขึ้นไป พบวา ชวงอายุที่มีประชากรตัวอยางมากที่สุด คือ 50-
59 ป (รอยละ 29.6) รองลงมาคือ 40-49 ป (รอยละ 28.1) เรียงลําดับตามสัดสวนกลุมอายุ
จากมากไปหานอย ดังนี้ อายุ 30-39 ป (รอยละ 24.2) 20-29 ป (รอยละ 16.3) 60 ปขึ้นไป 
(รอยละ 1.1) และกลุมอายุนอยที่สุดคือ 19 ปหรือนอยกวา (รอยละ 0.7) ตามตารางที่ 1   
 

1.3  

 จากขอคําถามวา “ตําแหนงหนาที่หลักของทานในโรงเรียนนี้คืออะไร?” พบวามีผูตอบ
แบบสอบถามมา 2 ตําแหนง คือ ผูบริหารโรงเรียน และ ครู/อาจารย สวนตําแหนงอื่นๆ (เชน 
บุคลากรที่ใหบริการสุขภาพในโรงเรียน เจาหนาท่ีธุรการฯ) นั้น พบวา ไมมีผูตอบตําแหนงเหลานี้ใน
การสํารวจ จากขอมูลของ 125 โรงเรียนใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร (ภาคละ 25 โรงเรียน) 
พบวา กลุมของครู/อาจารย (รอยละ 94.5) มีสัดสวนมากกวากลุมของผูบริหาร (รอยละ 5.5) 
ตามตารางที่ 1 
 

1.4  

 จากขอถามวา “ทานเงินเดือนเทาไรในปจจุบัน” เงินประจําเดือนของประชากร
ตัวอยาง โดยแบงเปนชวงรายไดตางๆ ดังนี้ ไมมีรายได 1-999 บาท 1,000-4,999 บาท 5,000-
9,999 บาท 10,000-24,999 บาท และมากกวา 25,000 บาท พบวา บุคลากรของโรงเรียน 
มีรายไดตอเดือนมากที่สุด คือ 10,000-24,999 บาท (รอยละ 35.8) รองลงมาคือ มากกวา 
25,000 บาท (รอยละ 35.4) เรียงลําดับตามสัดสวนของกลุมเงินเดือนจากมากไปหานอย ดังนี้ 
5,000-9,999 บาท (รอยละ 20.4) 1,000-4,999 บาท (รอยละ 6.3) ไมมีรายได (รอยละ 1.3) 
และนอยท่ีสุดคือ 1-999 บาท (รอยละ 0.8) ตามตารางที่ 1 
 
 
 
 
 



 . . 2552 13 

1.5  

 จากขอถามวา “โรงเรียนของทานอยูในภาคใด” หมายถึงโรงเรียนของประชากร
ตัวอยางที่ทําการสํารวจตั้งอยูในภูมิภาคใด โดยแบงเปน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ไมรวม
กรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ผลจากการสํารวจพบวา 
สัดสวนโรงเรียนของประชากรตัวอยางอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (รอยละ 30.9) 
รองลงมาคือ ภาคกลาง (รอยละ 25.1) ภาคใต (รอยละ 17.8) ภาคเหนือ (รอยละ 17.2) และ
อยูในกรุงเทพมหานครนอยที่สุด (รอยละ 9.0) ตามตารางที่ 1 
       

 

ขอมูลลักษณะประชากรตัวอยางเปนขอมูลท่ีนําไปใชในการจําแนกกลุมประชากรวา มีการ
บริโภคยาสูบ มีทัศนคติตอการบริโภคยาสูบ มีทัศนคติตอนโยบายโรงเรียนในการปองกันการ           
สูบบุหรี่และปจจัยดานอื่นๆ แตกตางกันหรือไม การจําแนกกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงไมเทากันมี
ประโยชนสําหรับการกําหนดเปาหมายในการดําเนินมาตรการการควบคุมปองกันการบริโภคยาสูบ
และการบรรลุพันธกรณีตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการอนามัยโลก
(FCTC) และการพัฒนานโยบายควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร MPOWER ตัวอยางเชน การจําแนก
การสูบบุหรี่ของบุคลากรตามเพศ ตามภาคตางๆ ตามระดับตําแหนงหนาที่หลัก จะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการวางแผนและการกําหนดกลุมประชากรเปาหมายซึ่งตองใชมาตรการที่แตกตางกัน 
นอกจากนั้น ขอมูลพื้นฐานประชากรเปนขอมูลท่ีแสดงถึงความเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางอีกดวย 
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ตารางที่ 1 รอยละและจาํนวนของประชากรจําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงหนาที่หลัก รายได   
 ตอเดือน และภาค 

   (95%CI)  ( ) 
   

 รวม 100.0 7,758 
 ชาย 33.6 (30.6-36.8) 2,312 
 หญิง 66.4 (63.2-69.4) 5,446 

   
 รวม 100.0 7,741 
 19 ปหรือนอยกวา 0.7 (0.4-1.3) 38 
 20-29 16.3 (13.5-19.5) 1,300 
 30-39 24.2 (20.7-28.0) 1,298 
 40-49 28.1 (25.4-31.0) 1,958 
 50-59 29.6 (25.8-33.8) 2,990 
 60 ปหรือมากกวา 1.1 (0.8-1.6) 157 

   
 รวม 100.0 7,761 
 ผูบริหาร 5.5 (4.6-6.5) 309 
 คร/ูอาจารย 94.5 (93.5-95.4) 7,452 

 ( )   
 รวม 100.0 7,645 
 ไมมีรายได 1.3 (0.9-2.0) 124 
 1-999  0.8 (0.5-1.3) 50 
 1,000-4,999  6.3 (4.0-9.7) 314 
 5,000-9,999  20.4 (16.5-25.0) 1,426 
 10,000-24,999 35.8 (31.2-40.7) 2,392 
 >25,000 35.4 (30.2-41.0) 3,339 

   
 รวม 100.0 7,724 
 กรุงเทพมหานคร 9.0 (6.2-12.9) 2,409 
 กลาง 25.1 (22.3-28.1) 1,624 
 ตะวันออกเฉยีงเหนือ 30.9  (28.0-34.0) 1,070 
 เหนือ 17.2 (14.6-20.0) 1,073 
 ใต 17.8 (14.4-21.9) 1,548 
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 2  (Prevalence of tobacco use) 
 

สําหรับนิยามของผูบริโภคยาสูบในปจจุบัน (current tobacco users) ในการสํารวจครั้งนี้
ใหหมายถึงผูบริโภคยาสูบในรูปแบบดังตอไปนี้  

1. ผูท่ีสูบบุหรี่ (cigarette smoker) ไดแก ประเภทของบุหรี่ซองหรือบุหรี่โรงงาน  

2. ผูบริโภคทีใ่ชผลิตภัณฑยาสูบชนิดอืน่ๆ (current user of other tobacco products)   

 2.1 ผูใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควัน (smokeless tobacco) เชน ยาฉุน อม/จุกทาง
ปาก ยานัตถุท่ีมีสวนผสมของยาสูบสูดทางจมูก หมากพลูท่ีมียาเสนเปนสวนประกอบ  

 2.2 ผูใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดมีควัน เชน สูบซิการ บุหรี่มวนเอง ฮุคกา/บารากู ไปป ขี้โย  
 

2.1  . . 2552     

 ผูท่ีสูบบุหรี่ (cigarette smoker) ในการสํารวจนี้มีความหมายถึงผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบัน
ของบุคลากรในโรงเรียน โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 1. ผูสูบบุหรี่ในปจจุบันทั้งหมด (current cigarette smoker) คือ บุคลากรในโรงเรียน 
ท่ีปจจุบันสูบบุหรี่ทุกวนัและผูท่ีสูบบุหรี่เปนบางครั้ง 

 2. ผูสูบบุหรี่เปนประจํา (daily cigarette smoker) คือ บุคลากรในโรงเรียนท่ีสูบบุหรี่
ทุกวัน 

 3. ผูสูบบุหรี่เปนครั้งคราว (occasional cigarette smoker) คือ บุคลากรในโรงเรียนที่
สูบบุหรี่เปนบางครั้ง 

 จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “ทานเคยสูบบุหรี่ หรือไม” ผลการสํารวจพบวา 
 รอยละ 20.4 และความชุกของบุคลากรที่เคยสูบบุหรี่ใน

เพศชาย (รอยละ 47.4) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 8.4) เมื่อพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก
ระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ความชุกของผูที่เคยสูบบุหรี่ในผูบริหาร (รอยละ 22.6) 
มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 20.3) พิจารณาเฉพาะผูบริหารโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุก
ของผูบริหารที่เคยสูบบุหรี่ในเพศชาย (รอยละ 24.3) มากกวาผูบริหารเพศหญิง (รอยละ18.0)  
พิจารณาเฉพาะครู/อาจารยโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของครู/อาจารยท่ีเคยสูบบุหรี่ใน
เพศชาย (รอยละ 50.8) มากกวาครู/อาจารยเพศหญิง (รอยละ 8.2) ตามตารางที่ 2.1  

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่เคยสูบบุหรี่ใน         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากท่ีสุด (รอยละ 27.9) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 23.9) 
ภาคใต (รอยละ 20.9) ภาคกลาง (รอยละ 20.8) และกรุงเทพมหานครมีความชุกของบุคลากรใน
โรงเรียนที่เคยสูบบุหรี่นอยที่สุด (รอยละ 16.6) ตามตารางที่ 2.1  
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 จากขอคําถามวา “ปจจุบันทานสูบบุหรี่ทุกวัน เปนบางครั้ง หรือไมสูบเลย” ผลการ
สํารวจพบวา รอยละ 7.9 ความชุกของ
บุคลากรที่สูบบุหรี่ในปจจุบันในเพศชายรอยละ 19.1 และเพศหญิงแครอยละ 2.9 เมื่อพิจารณา
ความชุกของการสูบบุหรี่ในปจจุบันตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา 
ความชุกของครู/อาจารยที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (รอยละ 8.1) มากกวาผูบริหาร (รอยละ 3.2) 
พิจารณาความชุกของครู/อาจารยท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของครู/
อาจารยท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันในเพศชาย รอยละ 21.4 ซึ่งมากกวาเพศหญิงซึ่งสูบบุหรี่ในปจจุบัน 
รอยละ 2.9 และพิจารณาความชุกของผูบริหารโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของผูบริหาร  
เพศชายที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน (รอยละ 3.7) มีมากกวาผูบริหารเพศหญิง (รอยละ 1.8) ตามตารางที่ 2.1  

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน
มากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 10.8) รองลงมาคือ ภาคใต (รอยละ 10.1) 
ภาคเหนือ (รอยละ 9.1) ภาคกลาง (รอยละ 8.1) และกรุงเทพมหานครมีความชุกของบุคลากรใน
โรงเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันนอยที่สุด (รอยละ 5.9) ตามตารางที่ 2.1 

 จากขอคําถามเดิมเม่ือพิจารณาใน  ผลการสํารวจพบวา 
ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่เปนประจํารอยละ 3.6 ความชุกของบุคลากรเพศชายที่
สูบเปนประจํารอยละ 10 และบุคลากรเพศหญิงสูบแครอยละ 0.4 เม่ือพิจารณาความชุกของ
บุคลากรที่สูบบุหรี่เปนประจําตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา 
ความชุกของผูบริหารที่สูบบุหรี่เปนประจํา (รอยละ 7.4) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 3.4)  
พิจารณาความชุกของผูบริหารที่สูบบุหรี่เปนประจําโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของ
ผูบริหารที่สูบบุหรี่เปนประจําในเพศชายรอยละ 9.3 สวนผูบริหารเพศหญิงไมมีใครสูบบุหรี่เปน
ประจํา (รอยละ 0.0) พิจารณาความชุกของครู/อาจารยที่สูบบุหรี่เปนประจําโดยจําแนกตามเพศ 
พบวา ความชุกของครู/อาจารยที่สูบบุหรี่เปนประจําในเพศชาย (รอยละ 10.1) มากกวาครู/
อาจารยเพศหญิง (รอยละ 0.4) ตามตารางที่ 2.1 

 และ เ ม่ื อพิ จารณาตามภาค พบว า ความชุ กของบุ คลากร ใน โรง เรี ยน ใน             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูบบุหรี่เปนประจํามากท่ีสุด (รอยละ 5.0) รองลงมาคือ ภาคเหนือ  
(รอยละ 3.7) ภาคใต (รอยละ 3.2) ภาคกลาง (รอยละ 2.9) และกรุงเทพมหานครมีความชุกของ
บุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่เปนประจํานอยที่สุด (รอยละ 1.3) ตามตารางที่ 2.1 

 จากขอคําถามเดิมเม่ือพิจารณาใน  ผลการสํารวจพบวา 
ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่เปนครั้งคราวรอยละ 5.6 ความชุกของบุคลากรท่ีสูบเปน
ครั้งคราวในเพศชายรอยละ 14.6 และเพศหญิงสูบแครอยละ 1.1 เม่ือพิจารณาความชุกของ
บุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่เปนครั้งคราวตามตําแหนงหนาท่ีหลักระหวางผูบริหารและครู/
อาจารย พบวา ความชุกของผูบริหารที่สูบบุหรี่เปนครั้งคราว (รอยละ 9.4) มากกวาครู/อาจารย
(รอยละ 5.4) พิจารณาความชุกของผูบริหารที่สูบบุหรี่เปนครั้งคราวโดยจําแนกตามเพศ พบวา 
ความชุกของผูบริหารเพศชายที่สูบบุหรี่เปนครั้งคราว (รอยละ 11.2) มากกวาผูบริหารเพศหญิง
(รอยละ 2.0) และพิจารณาความชุกของครู/อาจารยท่ีสูบบุหรี่เปนครั้งคราวโดยจําแนกตามเพศ 
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พบวา ความชุกของครู/อาจารยท่ีสูบบุหรี่เปนครั้งคราวในเพศชาย (รอยละ 15.1) มากกวาครู/
อาจารยเพศหญิง (รอยละ 1.0) ตามตารางที่ 2.1 

 และเมื่อพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่เปนครั้งคราว
ในภาคใตมากท่ีสุด (รอยละ 6.8) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 5.7) ภาคเหนือ 
(รอยละ 5.4) ภาคกลาง (รอยละ 5.1) และกรุงเทพมหานครสูบบุหรี่เปนครั้งคราวนอยที่สุด (รอยละ 
4.5) ตามตารางที่ 2.1 

 จากขอคําถามเดิมเม่ือพิจารณา  ผลการสํารวจพบวา บุคลากรใน
โรงเรียนที่ไมสูบบุหรี่เลยเปนสัดสวนคอนขางมาก คือ รอยละ 90.8 โดยมีบุคลากรเพศหญิงที่ไม 
สูบบุหรี่เลย (รอยละ 98.6) เปนสัดสวนมากกวาบุคลากรเพศชาย (รอยละ 75.4) เม่ือพิจารณา
การไมสูบบุหรี่เลยตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ครู/อาจารย
(รอยละ 91.2) ท่ีไมสูบบุหรี่เลยมากกวาผูบริหาร (รอยละ 83.2) พิจารณาเฉพาะตําแหนงครู/
อาจารยโดยจําแนกตามเพศ พบวา ครู/อาจารยเพศหญิงที่ไมสูบบุหรี่เลย (รอยละ 98.6) มากกวา
ครู/อาจารยเพศชายที่ไมสูบบุหรี ่ (รอยละ 74.8) และพิจารณาเฉพาะตําแหนงผู บริหารโดย
จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารเพศหญิง (รอยละ 97.9) ท่ีไมสูบบุหรี่เลยมากกวาผูบริหาร            
เพศชาย (รอยละ 79.5) ตามตารางที่ 2.1 

 และเมื่อพิจารณาตามภาค พบวา บุคลากรในโรงเรียนในกรุงเทพมหานครไมสูบบุหรี่
เลยมากท่ีสุด (รอยละ 94.6) รองลงมาคือ ภาคกลาง (รอยละ 91.9) ภาคเหนือ (รอยละ 90.9) 
ภาคใต (รอยละ 89.9) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมสูบบุหรี่เลยนอยท่ีสุด (รอยละ 89.2) ตาม
ตารางที่ 2.1 
 

 

อาจกลาวไดวา บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะครู/อาจารยและผูบริหารเปนบุคคลตนแบบที่
เด็กนักเรียนจะยึดถือเปนตัวอยางในการปฏิบัติตามในชีวิตประจําวันซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ดวย จากผลการสํารวจพบรอยละ 7.9 ของบุคลากรในโรงเรียนท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบัน พิจารณา
บุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันตามตําแหนงหนาที่หลักพบวามีความแตกตางกันมาก 
กลาวคือ ความชุกของครู/อาจารยท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันมากกวาผูบริหารกวา 2 เทา เม่ือพิจารณา
ตามเพศ พบวา ความชุกของครู/อาจารยเพศชายที่สบูบุหรี่ในปจจุบันมากกวาครู/อาจารยเพศหญิง
เกือบ 7 เทา สวนความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่เปนประจํา พบวา บุคลากรในโรงเรียนเพศหญิงสูบบุหรี่
เปนประจํานอยกวารอยละ 1 แตมีเพศชายสูบบุหรี่ถึงรอยละ 10 และไมมีผูบริหารเพศหญิงที่สูบบุหรี่
เปนประจําเลย นอกจากนี้ 1 ใน 5 ของบุคลากรในโรงเรียนเปนผูท่ีเคยสูบบุหรี่ และมีครู/อาจารย
เพศชายที่เคยสูบบุหรี่เกินกวาครึ่ง สําหรับความชุกของการสูบบุหรี่ของบุคลากรในโรงเรียนใน 
ระดับภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่เคยสูบบุหรี่ ความชุกของบุคลากรที่สูบบุหรี ่            
ในปจจุบันและความชุกของบุคลากรที่สูบบุหรี่เปนประจําพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
นอยท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร   
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการสํารวจในป พ.ศ. 2552 กับผลการสํารวจในป พ.ศ. 2547 
พบวา บุคลากรในโรงเรียนมีความชุกของการสูบบุหรี่ในปจจุบันลดลงอยางชัดเจน (รอยละ 7.9 ใน
ปพ.ศ. 2552 และรอยละ 15.1 ในป พ.ศ. 2547) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา 
ผูบริหารและครู/อาจารยมีความชุกของการสูบบุหรี่ในปจจุบันลดลงเชนเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหาร
มีความชุกการสูบบุหรี่รอยละ 3.2 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 55.8 ในปพ.ศ. 2547 สวนครู/
อาจารยมีความชุกการสูบบุหรี่รอยละ 8.1 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 13.5 ในป พ.ศ. 2547 
ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่เคยสูบบุหรี่ในป พ.ศ. 2552 ที่มีความ
ชุกของผูท่ีเคยสูบบุหรี่ท้ังกลุมผูบริหารและกลุมครู/อาจารยลดลงจากปพ.ศ. 2547 เชนเดียวกัน 
(โดยรวมรอยละ 20.4 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 33.6 ในป พ.ศ. 2547) ตามตารางที่ 2.3   
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ตารางที่ 2.1 ความชกุของการสูบบุหรี่ของบุคลากรในโรงเรียน พ.ศ. 2552 

  
(95%CI) 

 (95%CI) 
 

(95%CI)    
           

รวม 20.4 7.9 3.6 5.6 90.8 
 (15.8-26.0) (5.2-11.8) (2.6-5.1) (4.2-7.4) (88.4-92.7) 
ชาย 47.4 19.1 10 14.6 75.4 
  (41.7-53.2) (13.5-26.3) (7.3-13.7) (11.5-18.3) (69.9-80.2) 
หญิง 8.4 2.9 0.4 1.1 98.6 
  (4.8-14.4) (0.8-9.5) (0.1-1.3) (0.4-2.6) (96.9-99.3) 

           
           

รวม 22.6 3.2 7.4 9.4 83.2 
  (9.2-45.8) (1.4-7.2) (3.2-16.3) (4.2-19.6) (72.0-90.6) 
ชาย 24.3 3.7 9.3 11.2 79.5 
  (8.5-52.6) (1.5-8.8) (1.9-16.6) (2.7-19.7) (69.1-89.9) 
หญิง 18 1.8 0 2 97.9 
  (2.8-62.6) (0.2-13.5) 0 (0.0-4.2) (95.8-100.0) 

/            
รวม 20.3 8.1 3.4 5.4 91.2 
  (15.5-26.0) (5.3-12.2) (2.3-4.9) (3.9-7.3) (88.7-93.3) 
ชาย 50.8 21.4 10.1 15.1 74.8 
  (44.7-57.0) (14.7-30.1) (7.5-12.7) (12.1-18.0) (71.2-78.4) 
หญิง 8.2 2.9 0.4 1 98.6 
  (4.3-15.3) (0.9-9.5) (0.3-0.5) (0.6-1.5) (98.1-99.1) 

           
กรุงเทพมหานคร 16.6 5.9 1.3 4.5 94.1 
  (14.3-19.3) (4.3-7.9) (0.7-2.5) (2.8-7.3) (92.1-95.7) 
กลาง 20.8 8.1 2.9 5.1 91.9 
  (15.6-27.1) (5.0-12.6) (1.5-5.8) (2.3-11.2) (87.4-95) 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 27.9 10.8 5 5.7 89.2 
  (23.4-32.8) (6.3-17.7) (2.8-8.9) (3.4-9.6) (82.3-93.7) 
เหนือ 23.9 9.1 3.7 5.4 90.9 
  (19.7-28.6) (5.7-14.1) (1.3-10.2) (3.0-9.5) (85.9-94.3) 
ใต 20.9 10.1 3.2 6.8 89.9 
  (14.1-30.0) (5.5-17.6) (1.6-6.3) (3.8-12) (82.4-94.5) 
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  (the 
prevalence of current smokeless tobacco users) หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนท่ีใชยาฉุน
อม/จุกทางปาก ยานัตถุท่ีมีสวนผสมของยาสูบสูดทางจมูก หมากพลูท่ีมียาเสนเปนสวนประกอบเปน
บางครั้งหรือทุกวัน 

 จากขอคําถามในเรื่องนี้ที่วา “ทานเคี้ยวยาเสน ยาฉุนอม/จุกทางปาก ยานัตถุที่มี
สวนผสมของยาสูบทางจมูก หรือหมากพลูท่ีมียาเสนเปนสวนประกอบ ทุกวัน เปนบางครั้ง หรือไม
ใชเลย” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันใน
ปจจุบันรอยละ 1.5 และความชุกของบุคลากรที่ใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันในเพศชาย (รอยละ 
2.5) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 1) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/
อาจารย พบวา ความชุกของผูท่ีใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันในผูบริหารเทากับความชุกของครู/
อาจารยคือรอยละ 1.5 พิจารณาความชุกของผูบริหารโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของ
ผูบริหารที่ใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันในเพศหญิง (รอยละ 1.8) มากกวาผูบริหารเพศชาย 
(รอยละ 1.4) พิจารณาเฉพาะครู/อาจารยโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของครู/อาจารยท่ีใช
ผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันในเพศชาย (รอยละ 2.7) มากกวาครู/อาจารยเพศหญิง (รอยละ 1) 
ตามตารางที่ 2.2  

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบ
ชนิดไมมีควันในภาคใตมีมากที ่ส ุด (รอยละ 2.9) รองลงมาคือ ภาคกลาง (รอยละ 1.8)             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 1.3) ภาคเหนือ (รอยละ 0.8) และกรุงเทพมหานครมีความชุก
ของบุคลากรในโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันนอยที่สุด (รอยละ 0.2) ตามตารางที่ 2.2  

  
หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนที่สูบซิการ บุหรี่มวนเอง ฮุคกา/บารากู ไปป หรือขี้โย เปนบางครั้ง
หรือทุกวัน 

 จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “ทานสูบซิการ บุหรี่มวนเอง ฮุคกา/บารากู ไปป หรือขี้โย 
ทุกวัน เปนบางครั้ง หรือไมใชเลย” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีใช
ผลิตภัณฑยาสูบชนิดมีควันในปจจุบันรอยละ 7.9 และความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่ใช
ผลิตภัณฑยาสูบชนิดมีควันในเพศชาย (รอยละ 20.6) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 1.7) เม่ือพิจารณา
ตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ความชุกของผูท่ีใชผลิตภัณฑยาสูบ
ชนิดมีควันในผูบริหาร (รอยละ 9.4) มากกวาความชุกของครู/อาจารย (รอยละ 4.1) พิจารณา
ความชุกของผูบริหารโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของผูบริหารที่ใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดมี
ควันในเพศชาย (รอยละ 10.9) มากกวาผูบริหารเพศหญิง (รอยละ 3.4) พิจารณาความชุกของ
ครู/อาจารยโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของครู/อาจารยท่ีใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดมีควันใน
เพศชาย (รอยละ 10.8) มากกวาครู/อาจารยเพศหญิง (รอยละ 1.2) ตามตารางที่ 2.2  

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบ
ชนิดมีควันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด (รอยละ 5.0) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 
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4.7) ภาคกลาง (รอยละ 4.5) ภาคใต (รอยละ 3.9) และกรุงเทพมหานครมีความชุกของบุคลากร
ในโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดมีควันนอยที่สุด (รอยละ 2.4) ตามตารางที่ 2.2 

   (current user of other tobacco products) 

 จากขอคําถาม 2 เรื่อง คือ การใชผลิตภัณฑยาสูบท้ังชนิดไมมีควันและชนิดมีควันใน
ปจจุบันของบุคลากรในโรงเรียน ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีใช
ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดในปจจุบันรอยละ 4.9 และความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่ใช
ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดในเพศชาย (รอยละ 9.7) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 2.7) เมื่อ
พิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ความชุกของผูท่ีใช
ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดในครู/อาจารย (รอยละ 5.0) มากกวาผูบริหาร (รอยละ 2.5) 
พิจารณาความชุกของผูบริหารโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของผูบริหารที่ใชผลิตภัณฑยาสูบ
อื่นๆ ทุกชนิดในเพศหญิง (รอยละ 6.4) มากกวาความชุกของผูบริหารเพศชาย (รอยละ 1.1) 
พิจารณาความชุกของครู/อาจารยโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของครู/อาจารยท่ีใช
ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดในเพศชาย (รอยละ 11.0) มากกวาครู/อาจารยเพศหญิง (รอยละ 
2.7) ตามตารางที่ 2.2  

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบ
อื่นๆ ทุกชนิดในภาคใตมีมากที่สุด (รอยละ 6.3) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 
5.5) ภาคกลางมีความชุกเทากับภาคเหนือ (รอยละ 5.1) และกรุงเทพมหานครมีความชุกของ
บุคลากรในโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดนอยที่สุด (รอยละ 2.4) ตามตารางที่ 2.2  

  (the prevalence of current tobacco users) 

 จากคํานิยามที่กลาวไวขางตน หมายถึง การสูบบุหรี่และการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ 
ทุกชนิดในปจจุบัน ซึ่งผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่บริโภคยาสูบใน
ปจจุบันรอยละ 10.2 และความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่บริโภคยาสูบในปจจุบันในเพศชาย 
(รอยละ 22.8) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 4.6) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลักระหวาง
ผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ความชุกของครู/อาจารยท่ีบริโภคยาสูบในปจจุบัน (รอยละ 10.5) 
มากกวาผูบริหาร (รอยละ 4.4) พิจารณาความชุกของผูบริหารโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุก
ของผูบริหารที่บริโภคยาสูบในปจจุบันในเพศหญิง (รอยละ 6.4) มากกวาความชุกของผูบริหาร 
เพศชาย (รอยละ 3.7) พิจารณาความชุกของครู/อาจารยโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความชุกของ
ครู/อาจารยท่ีบริโภคยาสูบในปจจุบันในเพศชาย (รอยละ 25.7) มากกวาครู/อาจารยเพศหญิง 
(รอยละ 4.6) ตามตารางที่ 2.2  

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่บริโภคยาสูบใน
ปจจุบันในภาคใตมีมากที่สุด (รอยละ 12.9) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 
11.2) ภาคกลางมีความชุกเทากับภาคเหนือ (รอยละ 10.5) และกรุงเทพมหานครมีความชุกของ
บุคลากรในโรงเรียนที่บริโภคยาสูบในปจจุบันนอยที่สุด (รอยละ 7.1) ตามตารางที่ 2.2  
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ตารางที่ 2.2 ความชกุของการบรโิภคยาสูบชนิดตางๆ ของบุคลากรในโรงเรียน พ.ศ. 2552 

  
  

การใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ (95%CI) บริโภคยาสูบ
ท้ังหมด 
(95%CI) 

ทุกชนิด   
(95%CI) 

ชนิดมีควนั
(95%CI) 

ชนิดไมมีควนั
(95%CI) 

        
รวม 4.9 7.9 1.5 10.2 
  (2.5-9.1) (6.4-9.8) (1.0-2.0) (6.6-15.4) 
ชาย 9.7 20.6 2.5 22.8 
  (4.8-18.5) (16.5-25.5) (1.5-3.6) (16.1-31.3) 
หญิง 2.7 1.7 1 4.6 
  (0.9-7.6) (1.1-2.5) (0.5-1.6) (1.6-12.9) 

      
        

รวม 2.5 9.4 1.5 4.4 
  (0.7-8.8) (3.0-15.8) (0-2.9) (1.9-10.2) 
ชาย 1.1 10.9 1.4 3.7 
  (0.2-6.7) (3.0-18.9) (0.0-3.1) (1.5-8.8) 
หญิง 6.4 3.4 1.8 6.4 
  (1.0-30.7) (0.6-6.2) (0.0-3.9) (1.0-30.7) 

/          
รวม 5 4.1 1.5 10.5 
  (2.6-9.3) (3.2-5.1) (1.0-2.0) (6.9-15.9) 
ชาย 11 10.8 2.7 25.7 
  (5.3-21.1) (8.0-13.6) (1.5-3.9) (17.7-35.7) 
หญิง 2.7 1.2 1 4.6 
  (0.9-7.2) (0.8-1.6) (0.4-1.5) (1.6-12.7) 

         
กรุงเทพมหานคร 2.4 2.4 0.2 7.1 
  (1.2-4.6) (1.3-3.4) (0.0-0.4) (5.1-9.7) 
กลาง 5.1 4.5 1.8 10.5 
  (2.5-10.2) (3.0-5.9) (1.2-2.3) (6.5-16.6) 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 5.5 5 1.3 11.2 
  (2.3-12.5) (2.8-7.2) (0.3-2.2) (6.7-18.1) 
เหนือ 5.1 4.7 0.8 10.5 
  (3.0-8.5) (2.4-7.1) (0.3-1.2) (6.6-16.1) 
ใต 6.3 3.9 2.9 12.9 
  (3.8-10.3) (2.1-5.8) (0.9-4.9) (8.2-19.8) 
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จากผลการสํารวจการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิด พบวา ความชุกของบุคลากรใน

โรงเรียนท่ีใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดโดยจําแนกตามเพศและความชุกของครู/อาจารยโดย
จําแนกตามเพศมีความสอดคลองเชนเดียวกัน โดยในเพศชายมากกวาเพศหญิงกวา 3 เทา เม่ือ
พิจารณาความชุกของบุคลากรที่ใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดโดยจําแนกตามตําแหนงหนาที่หลัก 
พบวา ครู/อาจารยมีความชุกมากกวาผูบริหารเปน 2 เทา และเมื่อแยกชนิดของผลิตภัณฑยาสูบ
เปนชนิดมีควัน พบวา เกือบ 1 ใน 5 ของบุคลากรในโรงเรียนท่ีใชยาสูบชนิดมีควันเปนเพศชายซึ่ง
มีความชุกมากกวาเพศหญิงกวา 10 เทา หากจําแนกการใชยาสูบชนิดมีควันตามตําแหนงหนาที่
หลักและเพศ พบวา ท้ังกลุมผูบริหารและครู/อาจารยท่ีเปนเพศชายใชผลิตภัณฑยาสูบมากกวา          
เพศหญิง สวนของผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควัน พบวา บุคลากรในโรงเรียนท่ีใชยาสูบชนิดไมมีควัน
ในเพศชายมากกวาเพศหญิงกวา 2 เทา เชนเดียวกันกับครู/อาจารยในเพศชายที่ใชยาสูบมากกวา 
เพศหญิง แตกลุมผูบริหารที่ใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันไมมีความแตกตางกันในเรื่องเพศ 
สําหรับความชุกของการใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดตางๆ ของบุคลากรในโรงเรียนในระดับภาค พบวา 
ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่ใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิด และความชุกของบุคลากรที่ใช
ผลิตภัณฑยาสูบชนิดไมมีควันมีความสอดคลองกันคือ มากที่สุดในภาคใตและนอยที่สุดใน
กรุงเทพมหานคร  

ความชุกของผูบริโภคยาสูบในปจจุบัน พบวา 1 ใน 10 ของบุคลากรในโรงเรียนท่ีบริโภค
ยาสูบท้ังหมดในปจจุบัน พิจารณาความชุกจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายบริโภคยาสูบในปจจุบัน
มากกวาเพศหญิงกวา 4 เทาและกลุมของครู/อาจารยบริโภคยาสูบมากกวากลุมผูบริหารกวา 2 เทา 
เม่ือพิจารณาความชุกในระดับภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีบริโภคยาสูบท้ังหมด
ในปจจุบันมากที่สุดคือ ภาคใต และนอยที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร   

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการสํารวจเรื่องนี้ในป พ.ศ. 2552 กับผลการสํารวจในป พ.ศ.
2547 พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดในปจจุบันเพิ่มขึ้น
อยางชัดเจน (รอยละ 4.9 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 2.5 ในป พ.ศ. 2547) เม่ือพิจารณา
ตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ผูบริหารมีความชุกของการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดใน
ปจจุบันลดลงอยางชัดเจน (รอยละ 2.5 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 26.7 ในป พ.ศ. 2547)  
และครู/อาจารยมีความชุกของการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดในปจจุบันเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
(รอยละ 5 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 1.6 ในป พ.ศ. 2547) ตามตารางที่ 2.3   

สวนในเรื่องการเปรียบเทียบความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่บริโภคยาสูบทั้งหมดใน
ปจจุบัน พบวา ความชุกในเรื่องนี้ลดลง (รอยละ 10.2 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 15.1 ในป
พ.ศ. 2547) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ผูบริหารมีความชุกของการบริโภคยาสูบ
ท้ังหมดลงลงอยางชัดเจน (รอยละ 4.4 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 55.8 ในป พ.ศ. 2547) 
และครู/อาจารยมีความชุกของการบริโภคยาสูบท้ังหมดลดลง (รอยละ 10.5 ในป พ.ศ. 2552 
และรอยละ 13.5 ในป พ.ศ. 2547) ตามตารางที่ 2.3   
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ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบความชกุของการบรโิภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรยีน พ.ศ 2547  
 และ พ.ศ. 2552 

  
  
  

2547 2552 
ท้ังหมด 
(95%CI) 

ผูบริหาร 
(95%CI) 

ครู/อาจารย 
(95%CI) 

ท้ังหมด 
(95%CI) 

ผูบริหาร 
(95%CI) 

ครู/อาจารย 
(95%CI) 

เคยสูบบุหรี่ 
(Ever smoked 
cigarettes) 

33.6 
(31.5-35.6) 

78.9 
(69.7-85.8) 

31.7 
(29.6-33.8) 

20.4 
(15.8-26.0) 

22.6 
(9.2-45.8) 

20.3 
(15.5-26.0) 

บริโภคยาสูบ 
ท้ังหมด (Current 
tobacco users) 

15.1 
(13.6-16.9) 

55.8 
(43.3-67.6) 

13.5 
(11.9-15.2) 

10.2 
(6.6-15.4) 

4.4 
(1.9-10.2) 

10.5 
(6.9-15.9) 

สูบบุหรี่ใน
ปจจุบัน (Current 
cigarette smoker) 

15.1 
(13.3-16.9) 

55.8 
(42.4-68.5) 

13.5 
(11.9-15.3) 

7.9 
(5.2-11.8) 

3.2 
(1.4-7.2) 

8.1 
(5.3-12.2) 

การใชผลติภัณฑ 
ยาสูบอืน่ๆ ทุก
ชนิด (Current 
user of other 
tobacco products) 

2.5 
(1.8-3.4) 

26.7 
(16.3-40.4) 

1.6 
(1.1-2.1) 

4.9 
(2.5-9.1) 

2.5 
(0.7-8.8) 

5 
(2.6-9.3) 
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 3  (Knowledge and attitudes regarding tobacco) 
 

3.1  ไดแก ความคิดวาควันบุหรี่จากการสูบของ
ผูอื่นมีอันตรายตอตนเอง และการสูบบุหรี่ของครูมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน 

 3.1.1  

 จากขอคําถามในเรื่องนี้วา “ทานคิดวาควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่ของผูอื ่นมี
อันตรายตอทาน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวาควันบุหรี่
จากการสูบบุหรี่ของผูอื่นมีอันตรายตอตนเอง รอยละ 97.8 ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติไม
แตกตางกัน รอยละ 97.8 เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย 
พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติในเรื่องนี้ของผูบริหาร (รอยละ 99.1) มากกวา
ครู/อาจารย (รอยละ 97.7) ตามตารางที่ 3.1 

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติใน
เรื่องนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด (รอยละ 98.5) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 
98.4) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 98.1) ภาคใต (รอยละ 98.0) และภาคกลางมีทัศนคติในเรื่องนี้
นอยท่ีสุด (รอยละ 97.8) ตามตารางที่ 3.1 
 
 3.1.2  

  จากขอคําถามในเรื่องนี้วา “ทานคิดวาการสูบบุหรี่/ใชยาสูบของครูมีอิทธิพลตอ
การสูบบุหรี่/ใชยาสูบของเยาวชน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียน
ท่ีคิดวาการสูบบุหรี่ของครูมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน รอยละ 91.5 และความชุกของ
บุคลากรที่มีทัศนคติในเรื่องนี้ในเพศชาย (รอยละ 93.0) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 90.8) เม่ือ
พิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ความชุกของบุคลากรใน
โรงเรียนท่ีมีทัศนคติในเรื่องนี้ของผูบริหาร (รอยละ 99.0) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 91) 
ตามตารางที่ 3.1 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติใน
เรื่องนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด (รอยละ 96.9) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 
96.3) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 94.6) ภาคใต (รอยละ 92.3) และภาคกลางมีทัศนคติในเรื่องนี้
นอยท่ีสุด (รอยละ 91.2) ตามตารางที่ 3.1 
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ตารางที ่3.1 ความชกุของผูท่ีมีทัศนคตติอการสูบบุหรี่ 

 
 

คิดวาควันบุหรี่ 
จากการสูบของผูอื่น 
มีอันตรายตอตนเอง  

(95%CI) 

การสูบบุหรี่ของคร ู
มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี ่
ของนกัเรียน  
(95%CI) 

     
รวม 97.8 91.5 
  (96.0-98.8) (83.5-95.8) 
ชาย 97.8 93 
  (95.9-98.8) (87.2-96.3) 
หญิง 97.8 90.8 
  (95.2-99.0) (81.1-95.8) 

     
     

รวม 99.1 99 
  (95.5-99.8) (92.8-99.9) 

/      
รวม 97.7 91 
  (95.8-98.8) (82.8-95.5) 

     
กรุงเทพมหานคร 98.1 94.6 
  (97.5-98.5) (90.8-96.9) 
กลาง 97.8 91.2 
  (95.6-98.9) (81.9-96.0) 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 98.5 96.9 
  (96.4-99.4) (94.1-98.4) 
เหนือ 98.4 96.3 
  (95.6-99.4) (91.5-98.5) 
ใต 98 92.3 
  (95.9-99.0) (88.5-95.0) 
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แมวาในภาพรวมความชุกของผูมีทัศนคติตอการสูบบุหรี่สูงมาก คือ ท้ังสองเรื่องมีมากกวา
รอยละ 90 แตเม่ือนําผลการสํารวจความชุกของผูท่ีมีทัศนคติตอการสูบบุหรี่มาเปรียบเทียบ พบวา 
ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนทั้งชายและหญิงที่คิดวาการสูบบุหรี่ของครูมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่
ของนักเรียนนอยกวาความชุกของผูท่ีคิดวาควันบุหรี่จากการสูบของผูอื่นมีอันตรายตอตนเอง 
รวมทั้งผูบริหารและครูอาจารยก็มีทัศนคติสองเรื่องนี้แตกตางในแบบเดียวกัน เม่ือพิจารณาเฉพาะ
ทัศนคติเรื่องอิทธิพลจากการสูบบุหรี่ของครู พบวา มี 1 ใน 11 ของบุคลากรเพศหญิงและมี 1 
ใน 11 ของครู/อาจารยท่ีคิดวาการสูบบุหรี่ของครูไมมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน ท้ังที่
ทราบกันดีวา ครู/อาจารยเปนผูมีอิทธิพลและเปนตัวอยางแกนักเรียนในเรื่องการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการสํารวจเรื่องนี้ในป พ.ศ. 2552 กับผลการสํารวจในป พ.ศ.
2547 พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาควันบุหรี่จากการสูบของผูอื่นมีอันตรายตอ
ตนเองไมไดเพิ่มขึ้น (รอยละ 97.8 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 96.3 ในป พ.ศ. 2547) แต
ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาการสูบบุหรี่ของครูมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ลดลง (รอยละ 91.5 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 96.0 ในป พ.ศ. 2547) ตามตารางที่ 5.3  
 

3.2  ไดแก ความคิดตอ
การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ การเพิ่มราคาผลิตภัณฑยาสูบ  
อุตสาหกรรมบุหรี่ชักชวนใหเยาวชนสูบบุหรี่ไดอยางเสรี 

 3.2.1  

 จากขอคําถามในเรื่องนี้วา “ทานคิดวาควรมีการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ตางๆ หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาควรมีการหาม           
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รอยละ 90.3 และความชุกของบุคลากรที่มีทัศนคติในเรื่องนี้ในเพศชาย         
(รอยละ 90.9) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 90.1) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลักระหวาง
ผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติในเรื่องนี้ของผูบริหาร 
(รอยละ 92.9) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 90.2) ตามตารางที่ 3.2 

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติใน
เรื่องนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด (รอยละ 91.4) รองลงมาคือ ภาคกลางและภาคเหนือ
(รอยละ 90.6 และรอยละ 90.5 ตามลําดับ) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 87.9) และภาคใตมีทัศนคติ
เรื่องนี้นอยที่สุด (รอยละ 87.1) ตามตารางที่ 3.2 

 3.2.2      

  จากขอคําถามในเรื่องนี้วา “ทานคิดวาควรมีการหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ
ทุกชนิดในทุกรูปแบบหรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวาควรมี
การหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดในทุกรปูแบบ รอยละ 89.7 และความชุกของบุคลากรที่มี
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ทัศนคติในเรื่องนี้ในเพศชาย (รอยละ 88.3) นอยกวาเพศหญิง (รอยละ 90.4) เมื่อพิจารณาตาม
ตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มี
ทัศนคติในเรื่องนี้ของผูบริหาร (รอยละ 82.6) นอยกวาครู/อาจารย (รอยละ 90.1) ตามตารางที่ 3.2 

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติในเรื่องนี้
ภาคเหนือพบมากที่สุด (รอยละ 94.4) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 94.1) 
ภาคใต (รอยละ 91.8) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 90) และภาคกลางมีทัศนคติเรื่องนี้นอยท่ีสุด
(รอยละ 89.7) ตามตารางที่ 3.2 

 3.2.3  

  จากขอคําถามในเรื่องนี้วา “ทานคิดวาราคาของผลิตภัณฑยาสูบควรเพิ่มขึ้น 
หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาควรเพิ่มราคาผลิตภัณฑ
ยาสูบ รอยละ 76.8 และความชุกของบุคลากรที่มีทัศนคติในเรื่องนี้ในเพศชาย (รอยละ 72.3) 
นอยกวาเพศหญิง (รอยละ 78.8) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/
อาจารย พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีทัศนคติในเร่ืองนี้ของผูบริหาร (รอยละ 79.4) 
มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 76.6) ตามตารางที่ 3.2 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติใน
เรื่องนี้ภาคเหนือพบมากที่สุด (รอยละ 81) รองลงมาคือ ภาคใต (รอยละ 79.5) ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (รอยละ 78.8) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 77.8) และภาคกลางมีทัศนคติเรื่องนี้นอย
ท่ีสุด (รอยละ 76.7) ตามตารางที่ 3.2 

 3.2.4  

  จากขอคําถามในเรื่องนี้วา “ทานคิดวาโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ชักชวนให
เยาวชนสูบบุหรี่/ใชยาสูบ หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวา
อุตสาหกรรมบุหรี่ชักชวนใหเยาวชนสูบบุหรี่ไดอยางเสรี รอยละ 47 และความชุกของบุคลากรที่มี
ทัศนคติในเรื่องนี้ในเพศชาย (รอยละ 49.3) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 46.0) เมื่อพิจารณาตาม
ตําแหนงหนาที่หลักระหวางผูบริหารและครู/อาจารย พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มี
ทัศนคติในเรื่องนี้ของผูบริหาร (รอยละ 50.7) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 46.8) ตามตารางที่ 3.2 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติใน
เรื่องนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด (รอยละ 57.3) รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 
50.6) ภาคเหนือ (รอยละ 49.9) ภาคใต (รอยละ 47.8) และภาคกลางมีทัศนคติเรื่องนี้นอยท่ีสุด 
(รอยละ 46.7) ตามตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 ความชกุของผูท่ีมีทัศนคตติอนโยบายของรัฐบาลตอการบรโิภคยาสูบ 

 
 
 

ควรมีการหาม 
สูบบุหรี่ 
ในที่สาธารณะ 

(95%CI) 

ควรมีการหาม
โฆษณาผลติภัณฑ 
ยาสูบทุกชนิด 
ทุกรูปแบบ 
(95%CI) 

ควรเพิ่มราคา 
ผลิตภัณฑยาสูบ 

(95%CI) 

คิดวาอตุสาหกรรม 
บุหรี่ชักชวนให
เยาวชนสูบบุหรี่ 
ไดอยางเสร ี
(95%CI) 

         
รวม 90.3 89.7 76.8 47 
  (86.5-93.2) (85.8-92.6) (71.1-81.6) (41.6-52.5) 
ชาย 90.9 88.3 72.3 49.3 
  (86.0-94.2) (81.8-92.7) (63.3-79.8) (42.0-56.5) 
หญิง 90.1 90.4 78.8 46 
  (85.1-93.5) (86.1-93.4) (73.9-83.0) (40.0-52.1) 

         
         

รวม 92.9 82.6 79.4 50.7 
  (78.6-97.9) (55.7-94.7) (56.4-92.0) (21.8-79.2) 

/          
รวม 90.2 90.1 76.6 46.8 
  (86.3-93.1) (86.3-93.0) (71.0-81.5) (41.0-52.6) 

         
กรุงเทพมหานคร 87.9 90 77.8 50.6 
  (85.0-90.3) (87.7-91.9) (67.9-85.3) (47.0-54.2) 
กลาง 90.6 89.7 76.7 46.7 
  (86.1-93.7) (85.2-93.0) (70.2-82.1) (40.6-52.9) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 91.4 94.1 78.8 57.3 
  (88.1-93.8) (91.9-95.8) (73.5-83.2) (51.6-62.8) 
เหนือ 90.5 94.4 81 49.9 
  (87.0-93.1) (92.5-95.9) (75.4-85.5) (45.0-54.8) 
ใต 87.1 91.8 79.5 47.8 
  (78.8-92.5) (88.0-94.4) (73.1-84.8) (37.6-58.2) 
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เม่ือเปรียบเทียบผลสํารวจความชุกของผูท่ีมีทัศนคติตอนโยบายรัฐบาลทั้งสี่เรื่อง พบวา 
บุคลากรในโรงเรียนทั้งชายและหญิงเห็นดวยวา ควรมีการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมากที่สุด  
รองลงมาคือ ทัศนคติท่ีคิดวาควรมีการหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิด แตเกือบ 1 ใน 10 
ของบุคลากรในโรงเรียนที่ไมเห็นดวยวาควรมีการหามโฆษณาฯ และประมาณ 2 ใน 10 ของ
บุคลากรในโรงเรียนที่ไมเห็นดวยวาควรมีการเพิ่มราคาผลิตภัณฑยาสูบ และมีผูเห็นดวยนอยที่สุด
ประมาณครึ่งหนึ่งของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาบริษัทบุหรี่ชักชวนใหเยาวชนสูบบุหรี่ไดอยางเสรี 
เม่ือพิจารณาทัศนคติตอนโยบายของรัฐบาลตอการควบคุมการบริโภคยาสูบตามตําแหนงหนาที่หลัก 
พบวา ความชุกของผูบริหารที่เห็นดวยมากกวาครู/อาจารย คือ ควรมีการหามสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ ควรเพิ่มราคาผลิตภัณฑยาสูบ และอุตสาหกรรมบุหรี่ชักชวนใหเยาวชนสูบไดอยางเสรี 
ยกเวนทัศนคติเรื่องควรมีการหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดทุกรูปแบบซึ่งครู/อาจารยเห็นดวย
มากกวาผูบริหาร   

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการสํารวจเรื่องนี้ในป พ.ศ. 2552 กับผลการสํารวจในป พ.ศ.
2547 พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาควรมีการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลง 
(รอยละ 90.3 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 93.1 ในป พ.ศ. 2547) ความชุกของบุคลากรใน
โรงเรียนที่คิดวาควรมีการหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดลดลง (รอยละ 89.7 ในป พ.ศ. 2552 
และรอยละ 92.8 ในป พ.ศ. 2547) ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวาควรเพิ่มราคาผลิตภัณฑ
ยาสูบลดลง (รอยละ 76.8 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 83.0 ในป พ.ศ. 2547) ความชุกของ
บุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาอุตสาหกรรมบุหรี่ชักชวนใหเยาวชนสูบไดอยางเสรีลดลง (รอยละ 47.0 
ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 65.0 ในป พ.ศ. 2547) ตามตารางที่ 5.3   

แมวาทัศนคติตอนโยบายรัฐบาลตอการบริโภคยาสูบเหลานี้จะลดลง แตอาจสรุปไดวา
บุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท้ัง 4 เรื่องที่สนับสนุนตอนโยบายรัฐบาลในการที่จะควบคุมการ
บริโภคยาสูบและสนับสนุนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคการอนามัยโลก MPOWER 
ในดาน Protect people from tobacco smoke, ดาน Enforce bans on tobacco advertising, 
promotion and sponsorship และดาน Raise taxes on tobacco products 
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 4  (School policy)  
 

4.1  ไดแก ความชุก
ของผูรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน นโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่
ในโรงเรียน โรงเรียนบังคับใชนโยบายหามนักเรียนและบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน นโยบายหาม
นักเรียนสูบบุหรี่ในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในทุกสถานที่ นโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ใน
กิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในทุกสถานที่   

 
 4.1.1    

             จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่หาม
เปนการเฉพาะในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของนักเรียนภายในอาคารโรงเรียน หรือไม” และ 
“โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีหามเปนการเฉพาะในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของ
นักเรียนภายนอกอาคารโรงเรียน แตอยูในบริเวณโรงเรียน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุก 
ของผูท่ีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนรอยละ 88.7 และเพศหญิงมี
รายงาน (รอยละ 89.4) มากกวาเพศชาย (รอยละ 86.9) เมื่อพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก 
ความชุกของผูบริหารที่รายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน (รอยละ 
88.4) นอยกวาครู/อาจารย (รอยละ 88.7) ตามตารางที่ 4.1  

 และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่รายงานวา
โรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนมากที่สุดในภาคใต (รอยละ 94.6) รองลงมาคือ 
กรุงเทพมหานคร (รอยละ 93.5) ภาคเหนือ (รอยละ 91.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 
90.2) และภาคกลางนอยที่สุด (รอยละ 88.2) ตามตารางที่ 4.1 

 4.1.2   

  จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่หาม
เปนการเฉพาะในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของบุคลากรโรงเรียน ภายในอาคารโรงเรียน หรือไม” 
และ “โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่หามเปนการเฉพาะในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบ
ของบุคลากรโรงเรียน ภายนอกอาคารโรงเรียน แตอยูในบริเวณโรงเรียนหรือไม” ผลการสํารวจ 
พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนรอยละ 79.7 
และเพศหญิงมีรายงาน (รอยละ 81.7) มากกวาเพศชาย (รอยละ 75.4) เม่ือพิจารณาตามตําแหนง
หนาที่หลัก ความชุกของผูบริหารไมแตกตางจากของครู/อาจารยท่ีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบาย
หามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน (รอยละ 79.6 และ 79.7 ตามลําดับ) ตามตารางที่ 4.1  

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่รายงานวา
โรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 90.8) 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 83.5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 82.8) ภาคใต (รอยละ 
81.2) และภาคกลางนอยที่สุด (รอยละ 78.7) ตามตารางที่ 4.1 
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 4.1.3  
 

  จากขอคําถามในเรื่องนี้ที่วา “นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตาม
นโยบาย ขอบังคับ หรือกฎระเบียบของโรงเรียนในการหามสูบบุหรี่/การใชยาสูบชนิดอื่นๆ เพียงใด” 
ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวาโรงเรียนบังคับใชนโยบายหามนักเรียนและ
บุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนรอยละ 99.7 และเพศชายรายงานไมแตกตางจากเพศหญิง (รอยละ 
99.7 และ 99.8 ตามลําดับ) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ความชุกของผูบริหารที่
รายงานวาโรงเรียนบังคับใชนโยบายหามนักเรียนและบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน (รอยละ 100) 
มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 99.7) ตามตารางที่ 4.1  

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวาโรงเรียนบังคับใช
นโยบายหามนักเรียนและบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนมากที่สุดในภาคเหนือ (รอยละ 99.9) 
รองลงมาคือ ภาคกลางและภาคใตเทากัน (รอยละ 99.8) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 99.6) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอยที่สุด (รอยละ 99.3) ตามตารางที่ 4.1 

 4.1.4 
   

  จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีหาม
เปนการเฉพาะในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของนักเรียนในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนไมวาจะจัดที่
ใดก็ตาม หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของผูรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียน
สูบบุหรี่ในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในทุกสถานที่ รอยละ 78.6 และเพศชายรายงานไมแตกตาง
จากเพศหญิง (รอยละ 78.6 และ 78.5 ตามลําดับ) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา 
ความชุกของผูบริหาร (รอยละ 82.2) ที่รายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ใน
กิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในทุกสถานที่ มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 78.3) ตามตารางที่ 4.1   

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบาย
หามนักเรียนสูบบุหรี่ในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในทุกสถานที่มากท่ีสุดในภาคใต (รอยละ 83.7) 
รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 81.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 79.7) 
ภาคเหนือ (รอยละ 79.0) และภาคกลางนอยที่สุด (รอยละ 72.3) ตามตารางที่ 4.1 

 4.1.5 
   

  จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่หาม
เปนการเฉพาะในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของบุคลากรในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนไมวาจะจัดที่
ใดก็ตาม หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของผูรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากร
สูบบุหรี่ในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในทุกสถานที่ รอยละ 61.8 และเพศหญิงมีรายงาน (รอยละ 
62.2) มากกวาเพศชาย (รอยละ 61.1) เมื่อพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ความชุกของ
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ผูบริหารที่รายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในทุก
สถานที่ (รอยละ 66.8) มากกวาของครู/อาจารย (รอยละ 61.5)  ตามตารางที่ 4.1  

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบาย
หามบุคลากรสูบบุหรี่ในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนในทุกสถานที่มากที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
(รอยละ 73.6) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 63.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 63.1) 
ภาคใต (รอยละ 59.4) และภาคกลางนอยท่ีสุด (รอยละ 56.7) ตามตารางที่ 4.1 
 

 

ผลสํารวจความชุกของผูรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามสูบบุหรี่ พบวา เกือบ 9 ใน 10 
โรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน และเกือบ 4 ใน 5 โรงเรียนมีนโยบายหาม
บุคลากรโรงเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน และโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนบังคับใชนโยบายหามนักเรียน
และบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน ขอสังเกตจากการพิจารณาตามภาค พบวา ภาคกลางมีรายงาน
โรงเรียนมีนโยบายตางๆในการหามสูบบุหรี่ในโรงเรียนนอยที่สุด ยกเวนเรื่องโรงเรียนบังคับใช
นโยบายหามนักเรียนและบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนมีคอนขางมาก สวนภาคใตมีรายงานวา
โรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหร่ีในโรงเรียนมากที่สุด  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการสํารวจเรื่องนี้ในป พ.ศ. 2552 กับผลการสํารวจในป พ.ศ.
2547 พบวา ความชุกของผูรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง
(รอยละ 88.7 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 95.8 ในป พ.ศ. 2547) ความชุกของผูท่ีรายงานวา
โรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น (รอยละ 79.7 ในป พ.ศ. 2552 และ
รอยละ 60.0 ในป พ.ศ. 2547) ความชุกของผูท่ีรายงานวาโรงเรียนบังคับใชนโยบายหามนักเรียน
และบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน (รอยละ 99.7 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 74.3 ในป 
พ.ศ. 2547) ตามตารางที่ 5.3 

แมวาจะมีรายงานของโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง แตโรงเรียน
มีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ และการบังคับใชนโยบายหามสูบบุหรี่ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สนับสนุนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคการอนามัยโลก MPOWER ในดาน Protect 
people from second-hand smoke exposure และชวยใหบรรลุพันธกรณีตามกรอบอนุสัญญา
การควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการอนามัยโลก (FCTC) ใน Article 8: Protection from 
exposure to tobacco smoke ซึ่งมีเนื้อหาวา “Each Party shell adopt and implement 
measures providing for protection from exposure to tobacco smoke.” 
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ตารางที่ 4.1  ความชุกของผูรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามสูบบุหรี่  

  

นโยบายหาม 
นักเรียน 
สูบบุหรี่ 
ในโรงเรียน 

นโยบายหาม 
บุคลากร 
สูบบุหรี่ 
ในโรงเรียน 

โรงเรียนบังคบั
ใชนโยบาย 
หามนักเรียน
และบุคลากร 
สูบบุหรี่ 
ในโรงเรียน 

นโยบายหาม 
นักเรียน 
สูบบุหรี่ 
ในกิจกรรม 
ท่ีโรงเรียน
สนับสนุน 

นโยบายหาม 
บุคลากร 
สูบบุหรี่ 
ในกิจกรรม 
ท่ีโรงเรียน
สนับสนุน 

           
รวม 88.7 79.7 99.7 78.6 61.8 
  (82.1-93.1) (73.4-84.9) (98.5-100.0) (75.3-81.5) (58.0-65.5) 
ชาย 86.9 75.4 99.7 78.6 61.1 
  (74.7-93.7) (66.3-82.7) (98.1-100.0) (74.6-82.1) (55.4-66.5) 
หญิง 89.4 81.7 99.8 78.5 62.2 
  (84.6-92.9) (75.2-86.8) (98.6-100.0) (74.6-82.0) (58.2-66.0) 

 
           

รวม 88.4 79.6 100 82.2 66.8 
  (53.6-98.0) (51.8-93.4) . (72.1-89.2) (56.4-75.7) 

/            
รวม 88.7 79.7 99.7 78.3 61.5 
  (82.8-92.8) (74.0-84.5) (98.4-100.0) (75.0-81.4) (57.7-65.3) 

           
กรุงเทพมหานคร 93.5 90.8 99.6 81.1 73.6 
  (92.1-94.8) (85.0-94.5) (98.9-99.8) (77.9-83.9) (67.2-79.1) 
กลาง 88.2 78.7 99.8 72.3 56.7 
  (80.5-93.2) (71.5-84.5) (98.0-100.0) (61.0-81.2) (48.4-64.7) 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

90.2 82.8 99.3 79.7 63.1 
(85.9-93.3) (78.1-86.7) (96.8-99.8) (73.1-85.1) (54.5-71.0) 

เหนือ 91.3 83.5 99.9 79 63.3 
  (88.7-93.4) (75.8-89.1) (99.5-100.0) (73.0-84.0) (53.5-72.1) 
ใต 94.6 81.2 99.8 83.7 59.4 
  (92.0-96.5) (76.4-85.1) (99.4-100.0) (81.0-86.1) (51.1-67.2) 
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4.2  ไดแก ความชุก
ของผูท่ีเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนและเห็นดวยกับโรงเรียนมี
นโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน    
 
 4.2.1      

  จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “ทานคิดวาโรงเรียนควรมีนโยบายหรือกฎระเบียบ
เฉพาะในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา
ความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน รอยละ 96.7 และ
เพศหญิงมีรายงาน (รอยละ 96.9) มากกวาเพศชาย (รอยละ 96.2) เมื่อพิจารณาตามตําแหนง
หนาท่ีหลัก พบวา ความชุกของผูบริหารที่เห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน (รอยละ 99.6) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 96.5) ตามตารางที่ 4.2 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบาย
หามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนมากที่สุดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 97.3) 
รองลงมาคือ ภาคกลาง (รอยละ 96.7) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 96.3) และภาคใตนอยท่ีสุด
(รอยละ 95.6) ตามตารางที่ 4.2 

 4.2.2   

  จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “ทานคิดวาโรงเรียนควรมีนโยบายหรือกฎระเบียบ
เฉพาะในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของบุคลากรในบริเวณโรงเรียน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา 
ความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน รอยละ 95.9 และ
เพศหญิงมีรายงาน (รอยละ 95.9) นอยกวาเพศชาย (รอยละ 96.0) เมื่อพิจารณาตามตําแหนง
หนาที่หลัก พบวา ความชุกของผูบริหารที่เห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน (รอยละ 98.2) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 95.8) ตามตารางที่ 4.2 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบาย
หามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 96.9) รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ (รอยละ 96.2) ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากัน (รอยละ 95.8) และ
ภาคใตนอยที่สุด (รอยละ 94.5) ตามตารางที่ 4.2 

 
 

ผลสํารวจความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามสูบบุหรี่ในโรงเรียน พบวา 
มากกวา 9 ใน 10 เห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน และประมาณ 
4 ใน 5 เห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรโรงเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน ขอสังเกตจาก
การพิจารณาตามภาค พบวา ภาคใตมีผูเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
นอยท่ีสุด ท้ังที่มีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนมากที่สุด 
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการสํารวจเรื่องนี้ในป พ.ศ. 2552 กับผลการสํารวจในป พ.ศ.
2547 พบวา ความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง
(รอยละ 96.7 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 97.1 ในป พ.ศ. 2547) ความชุกของผูท่ีเห็นดวย
กับโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น (รอยละ 95.9 ในป พ.ศ. 2552 
และรอยละ 92.9 ในป พ.ศ. 2547) ตามตารางที่ 5.3  

     
ตารางที่ 4.2  ความชกุของผูท่ีเห็นดวยกบัโรงเรียนมีนโยบายหามสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

 
 

เห็นดวยกับโรงเรียน 
มีนโยบายหามนักเรียน 
สูบบุหรี่ในโรงเรียน 

(95%CI) 

เห็นดวยกับโรงเรียน 
มีนโยบายหามบุคลากร 
สูบบุหรี่ในโรงเรียน 

(95%CI) 
     

รวม 96.7 95.9 
  (95.1-97.8) (93.3-97.5) 
ชาย 96.2 96 
  (92.8-98.1) (92.5-97.9) 
หญิง 96.9 95.9 
  (95.6-97.8) (93.0-97.6) 

     
     

รวม 99.6 98.2 
  (97.6-99.9) (90.7-99.7) 

/      
รวม 96.5 95.8 
  (94.8-97.7) (93.2-97.4) 

     
กรุงเทพมหานคร 96.3 96.9 
  (95.2-97.2) (94.9-98.1) 
กลาง 96.7 95.8 
  (94.8-97.9) (92.8-97.6) 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 97.3 95.8 
  (93.7-98.9) (92.3-97.8) 
เหนือ 97.3 96.2 
  (94.5-98.7) (92.7-98.0) 
ใต 95.6 94.5 
  (92.2-97.5) (91.5-96.5) 

กับนโยบายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน
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4.3  ไดแก ความชุก
ของผูท่ีรายงานวามีการจําหนายบุหรี่ในโรงเรียน มีการจําหนายบุหรี่ภายใน 100 เมตรรอบ
โรงเรียน มีการจําหนายบุหรี่ภายใน 500 เมตรรอบโรงเรียน 

 4.3.1  
  จากขอคําถามที่วา “บุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบชนิดอื่นๆ สามารถจําหนายไดใน
บริเวณโรงเรียนของทาน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามีการจําหนาย
บุหรี่ในโรงเรียน รอยละ 4.2 และเพศชายมีรายงาน (รอยละ 5.5) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 3.5) 
เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ความชุกของผูบริหารที่รายงานวามีการจําหนายบุหรี่
ในโรงเรียน (รอยละ 5.6) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 4.2) ตามตารางที่ 4.3 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามีการจําหนายบุหรี่ใน
โรงเรียนมากท่ีสุดในภาคใต (รอยละ 5.3) รองลงมาคือ กรุงเทพมหานครและภาคเหนือเทากัน
(รอยละ 4.3) ภาคกลาง (รอยละ 4.1) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอยท่ีสุด (รอยละ 3.7) ตาม
ตารางที่ 4.3 

 4.3.2  100  

  จากขอคําถามที่วา “บุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบชนิดอื่นๆ สามารถหาซื้อไดภายใน 
100 เมตรจากรอบโรงเรียนของทาน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามี
การจําหนายบุหรี่ภายใน 100 เมตรรอบโรงเรียน รอยละ 56.9 และเพศชายมีรายงาน (รอยละ 
57.8) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 56.5) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ความชุก
ของครู/อาจารยท่ีรายงานวามีการจําหนายบุหรี่ภายใน 100 เมตรรอบโรงเรียน(รอยละ 57.0) 
มากกวาผูบริหาร (รอยละ 55.6) ตามตารางที่ 4.3 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามีการจําหนายบุหรี่
ภายใน 100 เมตรรอบโรงเรียนมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 69.7) รองลงมาคือ          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 60.2) ภาคใต (รอยละ 57.0) ภาคกลาง (รอยละ 53.5) 
และภาคเหนือนอยที่สุด (รอยละ 49.2) ตามตารางที่ 4.3 

 4.3.3  500  

  จากขอคําถามที่วา “บุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบชนิดอื่นๆ สามารถหาซื้อไดภายใน 
500 เมตรจากรอบโรงเรียนของทาน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามี
การจําหนายบุหรี่ภายใน 500 เมตรรอบโรงเรียน รอยละ 75.4 และเพศชายมีรายงาน (รอยละ 
76.6) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 74.8) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ความชุก
ของครู/อาจารยท่ีรายงานวามีการจําหนายบุหรี่ภายใน 500 เมตรรอบโรงเรียน (รอยละ 75.5) 
มากกวาผูบริหาร (รอยละ 73.1) ตามตารางที่ 4.3 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามีการจําหนายบุหรี่
ภายใน 500 เมตรรอบโรงเรียน มากที่สุดในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 79.0) รองลงมาคือ  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 78.8) ภาคเหนือ (รอยละ 75.5) ภาคใต (รอยละ 72.8) และ
ภาคกลางนอยที่สุด (รอยละ 71.6) ตามตารางที่ 4.3 

 
 

ผลสํารวจความชุกของผูท่ีรายงานถึงการปฏิบัติของโรงเรียนตามกฎหมาย พบวา ประมาณ 
1 ใน 25 โรงเรียนที่มีการจําหนายบุหรี่ในโรงเรียน เกือบ 6 ใน 10 โรงเรียนที่มีการจําหนาย
บุหรี่ภายใน 100 เมตรรอบโรงเรียน และมากกวา 3 ใน 5 โรงเรียนท่ีมีการจําหนายบุหรี่ภายใน 
500 เมตรรอบโรงเรียน ขอสังเกตจากการพิจารณาตามภาค พบวา ภาคใตมีการจําหนายบุหรี่ใน
โรงเรียนมากที่สุดและกรุงเทพมหานครมีท้ังการจําหนายบุหรี่ภายใน 100 เมตร และ 500 เมตร
รอบโรงเรียนมากที่สุด ซึ่งแสดงวายังมีโรงเรียนที่ไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมาย
กําหนดไวตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 วา “สถานที่ขาย
ยาสูบตองไมตั้งอยูในสถานศึกษา และใหรวมตลอดถึงบริเวณที่ซึ่งใชสําหรับสถานศึกษานั้นดวย           
ไมวาจะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม รวมทั้งบริเวณตอเนื่องติดกับสถานศึกษา” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยาสูบต้องไม่ตั้งอยู่ในสถานศึกษา และให้รวมตลอดถึงบริเวณที่ซึ่งใช้สำหรับสถานศึกษานั้นด้วย
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ตารางที่ 4.3 ความชกุผูท่ีรายงานถงึการปฏิบัติของโรงเรียนตามกฎหมาย 

 

การรายงานวา 
มีการจําหนายบุหรี ่
ในโรงเรียน 
(95%CI) 

การรายงานวา 
มีการจําหนายบุหรี่ภายใน 
100 เมตรรอบโรงเรียน 

(95%CI) 

การรายงานวา 
มีการจําหนายบุหรี่ภายใน 
500 เมตรรอบโรงเรียน 

(95%CI) 
       

รวม 4.2 56.9 75.4 
  (3.3-5.5) (51.7-62.0) (71.5-78.9) 
ชาย 5.5 57.8 76.6 
  (3.6-8.5) (50.7-64.5) (71.6-81.0) 
หญิง 3.5 56.5 74.8 
  (2.6-4.8) (51.0-61.7) (70.4-78.7) 

       
       

รวม 5.6 55.6 73.1 
  (2.4-12.6) (44.4-66.2) (58.9-83.7) 

/        
รวม 4.2 57 75.5 
  (3.2-5.4) (51.6-62.2) (71.7-79.0) 

       
กรุงเทพมหานคร 4.3 69.7 79 
  (3.5-5.3) (61.2-77.0) (74.9-82.5) 
กลาง 4.1 53.5 71.6 
  (2.3-7.4) (41.0-65.6) (60.1-80.9) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.7 60.2 78.8 
  (2.2-6.1) (47.5-71.7) (72.6-83.9) 
เหนอื 4.3 49.2 75.5 
  (2.2-8.5) (40.8-57.7) (64.9-83.7) 
ใต 5.3 57 72.8 
  (2.7-10.0) (46.3-67.0) (61.8-81.6) 
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 5  (School curricula on preventing tobacco use)  
 
  ไดแก ความชุกของผูท่ีรายงานวามีการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบ และ
รายงานเกี่ยวกับการเขาถึงวัสดุการเรียนการสอนและฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบใน
เยาวชน        

5.1  ไดแก 
ความชุกของผูท่ีรายงานวามีหลักสูตรการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบและรายงานวา
มีการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบซึ่งไมรวมอยูในหลักสูตร  

 5.1.1 
 

  จากขอคําถามที่วา “โรงเรียนของทานมีสวนใดสวนหนึ่งของหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การปองกันการสูบบุหรี่/การใชยาสูบชนิดอื่นๆ หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของผูท่ี
รายงานวามีหลักสูตรการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบรอยละ 82.8 และเพศหญิงมี
รายงาน (รอยละ 84.0) มากกวาเพศชาย (รอยละ 80.1) เมื่อพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก 
พบวา ความชุกของครู/อาจารยท่ีรายงานวามีหลักสูตรการเรียนการสอนการปองกันการบริโภค
ยาสูบ (รอยละ 83.4) มากกวาผูบริหาร (รอยละ 72.9) ตามตารางที่ 5.1 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามีหลักสูตรการเรียน
การสอนการปองกันการบริโภคยาสูบมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 90.9) รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ (รอยละ 86.0) ภาคใต (รอยละ 84.1) ภาคกลาง (รอยละ 82.1) และภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือนอยที่สุด (รอยละ 78.3) ตามตารางที่ 5.1 

 5.1.2 
 

  จากขอคําถามที่วา “โรงเรียนของทานมีโครงการหรือกิจกรรม (เชน สัมมนา 
เปนตน) เพื่อใชในการสอนการปองกันการสูบบุหรี่/การใชยาสูบชนิดอื่นๆ ใหแกนักเรียนในโรงเรียน
ของทานหรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามีการสอนการปองกันการ
บริโภคยาสูบซ่ึงไมรวมอยูในหลักสูตร รอยละ 76.8 และเพศหญิงมีรายงาน (รอยละ 77.2) มากกวา
เพศชาย (รอยละ 75.8) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ความชุกของผูบริหารที่
รายงานวามีการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบซึ่งไมรวมอยูในหลักสูตร (รอยละ 91.9) มากกวา
ครู/อาจารย (รอยละ 75.8) ตามตารางที่ 5.1 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของผู ท่ีรายงานวามีการสอนการ
ปองกันการบริโภคยาสูบซึ่งไมรวมอยูในหลักสูตร มากที่สุดในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 78.5) 
รองลงมาคือ ภาคกลาง (รอยละ 76.6) ภาคใต (รอยละ 74.2) ภาคเหนือ (รอยละ 74.0) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอยที่สุด (รอยละ 67.7) ตามตารางที่ 5.1 
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ผลสํารวจความชุกของผูท่ีรายงานวามีการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบ 
พบวา มากกวา 4 ใน 5 โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบ และ
เกินกวา 7 ใน 10 โรงเรียนมีการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบซึ่งไมรวมอยูในหลักสูตร 
ขอสังเกตจากการพิจารณาตามภาค พบวา โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเรียนการ
สอนการปองกันการบริโภคยาสูบทั้งสองแบบนอยที่สุด 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการสํารวจเรื่องนี้ในป พ.ศ. 2552 กับผลการสํารวจในป พ.ศ.
2547 พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามีหลักสูตรการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบ
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน (รอยละ 82.8 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 56.0 ในป พ.ศ. 2547) และ
ความชุกของผูท่ีรายงานวามีการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบซึ่งไมรวมอยูในหลักสูตรลดลง
(รอยละ 76.8 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 81.1 ในป พ.ศ. 2547) ตามตารางที่ 5.3    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 . . 2552 42 

ตารางที่ 5.1 ความชกุของผูท่ีรายงานวามีการเรียนการสอนการปองกนัการบริโภคยาสูบ 

 
 

มีหลักสูตรการเรียนการสอน 
การปองกันการบริโภคยาสูบ

(95%CI) 

มีการสอนการปองกัน 
การบรโิภคยาสูบ 

ซึ่งไมรวมอยูในหลักสูตร (95%CI) 
     

รวม 82.8 76.8 
  (78.7-86.3) (72.2-80.7) 
ชาย 80.1 75.8 
  (73.1-85.6) (68.0-82.2) 
หญิง 84 77.2 
  (80.0-87.3) (72.6-81.2) 

     
     

รวม 72.9 91.9 
  (50.4-87.7) (87.1-95.0) 

/      
รวม 83.4 75.8 
  (79.6-86.5) (70.8-80.2) 

     
กรุงเทพมหานคร 90.9 78.5 
  (88.0-93.2) (70.0-85.1) 
กลาง 82.1 76.6 
  (77.3-86.0) (71.5-81.1) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 78.3 67.7 
  (67.7-86.1) (58.5-75.7) 
เหนอื 86 74 
  (77.9-91.5) (64.1-82.0) 
ใต 84.1 74.2 
  (78.5-88.4) (68.0-79.5) 
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5.2 
 ไดแก ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวา

ครูมีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ ความชุกของผูท่ีรายงานวาครูเคยไดรับการฝกอบรม
การปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชน และครูมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันการ
บริโภคยาสูบ 

 5.2.1 
 

  จากขอคําถามที่วา “ทานคิดวาครูมีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ เพื่อ
สามารถสอนนักเรียนถึงวิธีหลีกเล่ียงหรือเลิกสูบบุหรี่/ใชยาสูบ หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา 
ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาครูมีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ รอยละ 79.4 
และเพศหญิงมีรายงาน (รอยละ 80.6) มากกวาเพศชาย (รอยละ 76.9) เม่ือพิจารณาตามตําแหนง
หนาท่ีหลัก พบวา ความชุกของผูบริหารที่คิดวาครูมีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ (รอยละ 
95.8) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 78.5) ตามตารางที่ 5.2 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวาครูมี
ความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 89.1) 
รองลงมาคือ ภาคใต (รอยละ 83.0) ภาคเหนือ (รอยละ 80.8) ภาคกลาง (รอยละ 79.5) และ
กรุงเทพมหานครนอยที่สุด (รอยละ 78.4) ตามตารางที่ 5.2 

 5.2.2 
 

  จากขอคําถามที่วา “ทานเคยไดรับการฝกอบรมเพื่อปองกันสูบบุหรี่/ใชยาสูบ
ชนิดอื่นๆ ในเยาวชน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีรายงานวา
ครูเคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชน รอยละ 37.6 และเพศชายมี
รายงาน (รอยละ 42.4) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 35.5) เมื่อพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก 
พบวา ความชุกของผูบริหารที่รายงานวาครูเคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบใน
เยาวชน (รอยละ 57.1) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 36.4) ตามตารางที่ 5.2 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่รายงานวาครู
เคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชนมากที่สุดในภาคกลาง(รอยละ 37.8) 
รองลงมาคือ ภาคใต (รอยละ 36.0) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 34.8) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือนอยที่สุด (รอยละ 34.5 และรอยละ 34.4 ตามลําดับ) ตามตารางที่ 5.2 

 5.2.3 
 

  จากขอคําถามที่วา “ทานมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่/ใช
ยาสูบชนิดอื่นๆ และการปองกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน หรือไม” ผลการสํารวจ พบวา ความชุกของ
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บุคลากรในโรงเรียนที่รายงานวาครูมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันการบริโภค
ยาสูบ รอยละ 42.7 และเพศชายมีรายงาน (รอยละ 43.9) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 42.1) 
เม่ือพิจารณาตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ความชุกของผูบริหารที่รายงานวาครูมีอุปกรณการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันการบริโภคยาสูบ (รอยละ 63.1) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 
41.5) ตามตารางที่ 5.2 

  และพิจารณาตามภาค พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่รายงานวาครูมี
อุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันการบริโภคยาสูบมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร             
(รอยละ 56.0) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 51.5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 46.7) 
ภาคกลาง (รอยละ 41.5) และภาคใตนอยท่ีสุด (รอยละ 40.2) ตามตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2 ความชกุของผูท่ีรายงานเกี่ยวกับการฝกอบรมการปองกนัการบรโิภคยาสูบในเยาวชน 

  
  

คิดวาครูมีความ
จําเปนตองไดรับ 
การอบรมเฉพาะ 

(95%CI) 

ครูเคยไดรับการฝกอบรม 
การปองกันการบริโภค
ยาสูบในเยาวชน 

(95%CI) 

ครูมีอุปกรณการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการ
ปองกนับริโภคยาสูบ 

(95%CI) 
      

รวม 79.4 37.6 42.7 
  (76.4-82.2) (30.7-45.0) (38.5-46.9) 
ชาย 76.9 42.4 43.9 
  (70.1-82.5) (36.4-48.6) (36.5-51.6) 
หญิง 80.6 35.5 42.1 
  (77.4-83.4) (27.5-44.3) (35.6-48.9) 

       
       

รวม 95.8 57.1 63.1 
  (89.2-98.5) (41.8-71.2) (39.7-81.6) 

/        
รวม 78.5 36.4 41.5 
  (75.6-81.1) (28.8-44.9) (37.2-45.9) 

       
กรุงเทพมหานคร 78.4 34.8 56 
  (75.1-81.3) (29.3-40.7) (45.0-66.4) 
กลาง 79.5 37.8 41.5 
  (76.0-82.7) (30.0-46.3) (37.0-46.1) 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 89.1 34.5 46.7 
  (84.3-92.5) (27.4-42.3) (41.9-51.6) 
เหนือ 80.8 34.4 51.5 
  (72.0-87.3) (26.7-42.9) (43.6-59.2) 
ใต 83 36 40.2 
  (78.6-86.7) (28.9-43.7) (33.6-47.2) 
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ผลสํารวจความชุกของผูท่ีรายงานวามีการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบ 
พบวา ครูสวนใหญ คือ เกือบ 4 ใน 5 เห็นดวยวา ครูมีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ 
แตมีครูถึง 3 ใน 5 ท่ีไมเคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชน และมีไมถึง
ครึ่งหนึ่งของครูมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันการบริโภคยาสูบ ขอสังเกตจากการ
พิจารณาตามภาคพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบุคลากรคิดวาครูมีความจําเปนตองไดรับการ
อบรมเฉพาะมากที่สุดแตครูเคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบนอยที่สุด  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการสํารวจเรื่องนี้ในป พ.ศ. 2552 กับผลการสํารวจในป พ.ศ.
2547 พบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวาครูมีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ
เพิ่มขึ้น (รอยละ 79.4 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 78.4 ในป พ.ศ. 2547) ความชุกของ
บุคลากรในโรงเรียนที่รายงานวาครูมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันการบริโภค
ยาสูบลดลงอยางชัดเจน (รอยละ 42.7 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 70.1 ในป พ.ศ. 2547) 
และความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่รายงานวาครูเคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการบริโภค
ยาสูบในเยาวชนเพิ่มข้ึน (รอยละ 37.6 ในป พ.ศ. 2552 และรอยละ 27.0 ในป พ.ศ. 2547) 
ตามตารางที่ 5.3  

เม่ือพิจารณาพันธกรณีตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการอนามยั
โลก (FCTC) ใน Article 12: Education, communication, training and public awareness 
ซึ่งมีเนื้อหาวา “Each Party shall promote and appropriate training or sensitization and 
awareness programmes on tobacco control addressed to persons such as health 
workers, community workers, social workers, media professionals, educators, decision-
makers, administrators and other concerned persons.” และจากผลการสํารวจในครั้งนี้ ทํา
ใหประเทศไทยตองทบทวนประเด็นของการเขาถึงเขาถึงอุปกรณการเรียนการสอนและการฝกอบรม
การปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชนใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีนัยไปถึงการชวยเหลือใหเยาวชนที่
สูบบุหรี่ใหสามารถเลิกบุหรี่ไดหรือหลีกเล่ียงจากการสูบบุหรี่ ไมเพียงแคการปองกันปญหาทาง
สุขภาพที่ตามมาในภายหลังอาทิ เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจเทานั้นแตรวมถึงสุขภาพที่ดีขึ้นในชวงที่
เปนวัยรุนนี้ดวย      
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ตารางที่ 5.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 

 
2547 2552 

ท้ังหมด (95%CI) ท้ังหมด (95%CI) 
 

เห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามนักเรียน 
สูบบุหรี่ในโรงเรียน 

97.1 
(96.3-97.7) 

96.7 
(95.1-97.8) 

มีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามนกัเรียน 
สูบบุหรี่ในโรงเรียน 

95.8 
(95.1-96.4) 

88.7 
(82.1-93.1) 

เห็นดวยกับโรงเรียนมีนโยบายหามบุคลากร 
สูบบุหรี่ในโรงเรียน 

92.9 
(91.8-93.9) 

95.9 
(93.3-97.5) 

มีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหามบคุลากร 
สูบบุหรี่ในโรงเรียน 

60.0 
(57.1-62.9) 

79.7 
(73.4-84.9) 

มีรายงานวาโรงเรียนบังคับใชนโยบาย 
หามนักเรียนและบุคลากรสบูบุหรี่ในโรงเรยีน 

74.3 
(71.9-76.6) 

99.7 
(98.5-100.0) 

 
โรงเรียนมหีลกัสูตรการเรียนการสอน 
การปองกันการบริโภคยาสูบ  

56.0 
(53.4-58.7) 

82.8 
(78.7-86.3) 

คิดวาครูมีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ 
78.4 

(76.1-80.6) 
79.4 

(76.4-82.2) 
ครูมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกบัการปองกัน
บริโภคยาสบู 

70.1 
(67.7-72.4) 

42.7 
(38.5-46.9) 

ครูเคยไดรับการการฝกอบรมการปองกัน 
การบริโภคยาสูบในเยาวชน 

27.0 
(25.0-29.1) 

37.6 
(30.7-45.0) 

มีรายงานวาโรงเรียนมีการสอนการปองกัน 
การบริโภคยาสูบซ่ึงไมรวมอยูในหลกัสูตร 

81.1 
(78.9-83.0) 

76.8 
(72.2-80.7) 

 

คิดวาควรมกีารหามสูบบุหรีใ่นที่สาธารณะ 93.1 
(91.6-94.3) 

90.3 
(86.5-93.2) 

คิดวาควันบุหรี่จากการสูบของผูอื่น 
มีอันตรายตอตนเอง  

96.3 
(95.4-96.9) 

97.8 
(96.0-98.8) 

คิดวาการสูบบหุรี่ของครูมอีทิธิพล 
ตอการสูบบหุรี่ของนักเรียน 

96.0 
(94.9-96.9) 

91.5 
(83.5-95.8) 

คิดวาควรมกีารหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสบู 
ทุกชนิดทุกรูปแบบ 

92.8 
(91.7-93.7) 

89.7 
(85.8-92.6) 

คิดวาควรเพิ่มราคาผลติภัณฑยาสูบ 
83.0 

(81.4-84.6) 
76.8 

(71.1-81.6) 
คิดวาอตุสาหกรรมบุหรี่ชักชวนใหเยาวชน 
สูบบุหรี่ไดอยางเสร ี

65.0 
(62.9-67.1) 

47.0 
(41.6-52.5) 
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 6    
 
รูปแบบการบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียนในการสํารวจครั้งนี้ ประกอบดวยความชุก

ของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันจําแนกตามจํานวนมวนที่สูบตอวัน จํานวนวันที่สูบใน 1 เดือนและยี่หอ
บุหรี่ท่ีสูบประจํา 

6.1  
 จากขอคําถามในเรื่องนี้ “ใน 30 วัน (1 เดือน) ท่ีผานมา ในวันที่สูบบุหรี่ ทาน        

สูบบุหรี่กี่มวน” 

 ผลการสํารวจพบวา ความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันตามจํานวนมวนที่สูบตอวัน 
มากท่ีสุดคือ จํานวน 2-5 มวน รอยละ 3.5, รองลงมาคือ จํานวนนอยกวา 1 มวน และ 6-10 มวน 
(รอยละ 1.7 และ 1.6 ตามลําดับ) สวนผูท่ีสูบบุหรี่ตามจํานวน 1 มวน, 11-20 มวน และ
มากกวา 20 มวน มีนอยกวารอยละ 1 ตามตารางที่ 6.1  

 เม่ือพิจารณาความชุกของผูสูบบุหรี่ตามจํานวนมวนที่สูบตอวันจําแนกตามเพศ พบวา 
เพศชายสูบบุหรี่ตามจํานวนมวนที่สูบตอวัน มากท่ีสุดคือ จํานวน 2-5 มวน รอยละ 9.9, 
รองลงมาคือ จาํนวน 6-10 มวน รอยละ 4.7, จํานวนนอยกวา 1 มวน รอยละ 3.7, สวนชายที่
สูบบุหรี่ตามจํานวน 11-20 มวน, 1 มวน และมากกวา 20 มวน มีนอยกวารอยละ 2 เพศหญิง
สูบบุหรี่ตามจํานวนมวนที่สูบตอวัน มากที่สุดคือ นอยกวา 1 มวน รอยละ 0.7, รองลงมา คือ 
จํานวน 1 มวน และ 2-5 มวน และมากกวา 20 มวน (นอยกวารอยละ 0.2) และไมมี         
เพศหญิงสูบบุหรี่ท่ีจํานวน 6-10 มวนและ 11-20 มวน เม่ือพิจารณาความชุกของผูสูบบุหรี่ตาม
จํานวนมวนที่สูบตอวันตามตําแหนงหนาท่ีหลัก พบวา ผูบริหารสูบบุหรี่ตามจํานวนมวนตอวันมาก
ท่ีสุดคือ จํานวน 2-5 มวน (รอยละ 12.1) รองลงมาคือ จํานวน 6-10 มวน (รอยละ 2.6)  
สวนผูท่ีสูบบุหรี่ตามจํานวนนอยกวา 1 มวน, 1 มวน, 11-20 มวน และมากกวา 20 มวน             
มีนอยกวารอยละ 1 ครู/อาจารยสูบบุหรี่ตามจํานวนมวนตอวันมากที่สุดคือ จํานวน 2-5 มวน 
(รอยละ 3.0) รองลงมาคือ จํานวนนอยกวา 1 มวน (รอยละ 1.8) สวนผูท่ีสูบบุหรี่ตามจํานวน  
1 มวน, 11-20 มวน และมากกวา 20 มวน มีนอยกวารอยละ 1  

 และพิจารณาความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ตาจํานวนมวนมวนที่สูบตอวันตามภาค พบวา 
เกือบทุกภาคยกเวนภาคใต มีความชุกของผูสูบบุหรี่ตามจํานวนมวนที่สูบตอวันมากที่สุดคือ 2-5 
มวน ซึ่งมีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 5.0) รองลงมาคือ ภาคใต (รอยละ 3.9) 
ภาคเหนือ (รอยละ 3.7) ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีเทากัน (รอยละ 1.8 และ 1.7 ตามลําดับ) 
สวนภาคใตมีความชุกของผูสูบบุหรี่ตามจํานวนมวนที่สูบตอวันมากที่สุดตางจากภาคอื่น คือ นอยกวา 
1 มวน (รอยละ 4.1) ตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1  ความชกุของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันจําแนกตามจํานวนมวนที่สูบตอวัน 

 
 

<1 มวน 
(95%CI) 

1 มวน 
(95%CI) 

2-5 มวน 
(95%CI) 

6-10 มวน 
(95%CI) 

11-20 
มวน 

(95%CI) 

> 20 มวน 
(95%CI) 

       
รวม 1.7 0.7 3.5 1.6 0.6 0.4 
  (1.1-2.5) (0.4-1.2) (2.5-4.8) (1.0-2.7) (0.3-1.1) (0.2-0.7) 
ชาย 3.7 1.6 9.9 4.7 1.7 1.1 
  (2.6-5.3) (0.9-2.9) (7.4-13.1) (2.9-7.6) (0.9-3.2) (0.6-1.9) 
หญิง 0.7 0.2 0.2 0 0 0.1 
  (0.3-1.4) (0.1-0.5) (0.1-0.6) (0.0-0.1) (0.0-0.0) (0.0-0.1) 

 
       

รวม 0.5 0.4 12.1 2.6 0.1 0.3 
  (0.1-1.7) (0.1-1.2) (5.9-23.1) (0.6-10.2) (0.0-0.6) (0.1-1.2) 

/        
รวม 1.8 0.7 3 1.5 0.6 0.4 
  (1.2-2.7) (0.4-1.2) (2.1-4.2) (0.9-2.6) (0.3-1.2) (0.3-0.7) 

       
กรุงเทพ- 
มหานคร 

0.8 0.5 1.7 1.2 0.2 0.2 
(0.4-1.6) (0.2-1.1) (0.9-3.0) (0.5-2.8) (0.1-0.5) (0.1-0.7) 

กลาง 1.4 1.3 1.8 1.7 0.2 0.7 
  (0.5-3.5) (0.5-3.5) (0.9-3.8) (0.7-4.1) (0.1-0.8) (0.3-1.3) 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

1.5 0.1 5 1.7 0.7 0.4 
(0.7-3.0) (0.1-0.4) (2.9-8.7) (0.6-4.9) (0.2-2.5) (0.1-1.3) 

เหนือ 0.5 0.7 3.7 1.4 1.1 0.4 
  (0.1-2.1) (0.3-2.0) (1.5-8.8) (0.4-4.9) (0.3-4.7) (0.1-2.2) 
ใต 4.1 0.9 3.9 1.7 0.4 0.2 
  (2.1-7.9) (0.4-2.1) (2.1-7.3) (0.3-7.7) (0.1-1.4) (0.1-0.4) 
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6.2  1  

 จากขอคําถามในเรื่องนี้ท่ีวา “ใน 30 วัน (1 เดือน) ท่ีผานมา ทานสูบบุหรี่กี่วัน”  
ผลการสํารวจพบวา ความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันตามจํานวนวันที่สูบใน 1 เดือนที่ผานมามาก
ท่ีสุดคือ สูบ 30 วันใน 1 เดือน (รอยละ 2.8) รองลงมาคือ 1-2 วัน (รอยละ 2.0) และนอย
ท่ีสุดคือ 20-29 วัน (รอยละ 0.5) ตามตารางที่ 6.2  

 เม่ือพิจารณาผูสูบบุหรี่ตามจํานวนวันที่สูบจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายสูบบุหรี่ตาม
จํานวนวันที่สูบใน 1 เดือนที่ผานมา มากที่สุดคือ สูบ 30 วันใน 1 เดือน (รอยละ 8) รองลงมา
คือ 1-2 วัน (รอยละ 4.4) และนอยที่สุดคือ 20-29 วัน (รอยละ 1.5) เพศหญิงสูบบุหรี่ตาม
จํานวนวันที่สูบ มากที่สุดคือ สูบ 1-2 วันใน 1 เดือน (รอยละ 0.8) รองลงมาคือ 30 วัน (รอยละ 
0.3) สวนผูสูบบุหรี่ตามจํานวนวันที่สูบ ตั้งแต 3-29 วัน มีตั้งแตรอยละ 0-0.1 เม่ือพิจารณาผูสูบบุหรี่
ตามจํานวนวันที่สูบจําแนกตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ผูบริหารสูบบุหรี่ตามจํานวนวันที่สูบใน 
1 เดือนที่ผานมา มากที่สุดคือ สูบ 30 วันใน 1 เดือน (รอยละ 7.9) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 
2.6) รองลงมาคือ 1-2 วัน (รอยละ 5.7) มากกวาครู/อาจารย (รอยละ 1.8) และพบนอยท่ีสุด
คือ 3-5 วัน และ 20-29 วัน (รอยละ 0.4) ครู/อาจารยสูบบุหรี่ตามจํานวนวันมากที่สุดคือ สูบ 
30 วันใน 1 เดือน รองลงมาคือ 1-2 วัน และนอยที่สุดคือ 20-29 วัน (รอยละ 0.5)  

 และพิจารณาตามภาค พบวา กรุงเทพมหานครและภาคกลางมีความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่
ในปจจุบันตามจํานวนวันที่สูบใน 1 เดือนที่ผานมามากที่สุดคือ สูบ 1-2 วัน (รอยละ 2.0 และ 
2.6 ตามลําดับ) ในกรุงเทพฯ รองลงมาคือ 10-19 วัน (รอยละ 1.4) และนอยที่สุดคือ 20-29 วัน 
(รอยละ 0.3) ในภาคกลาง รองลงมาคือ 30 วัน (รอยละ 1.8) และนอยที่สุดคือ 6-9 วัน (รอยละ 
0.5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใตมีความชุกของผูสูบบุหรี่ตามจํานวนวันที่สูบใน 
1 เดือนที่ผานมามากที่สุดคือ สูบ 30 วัน (รอยละ 4.1, 3.3 และ 2.7 ตามลําดับ) รองลงมาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 1-2 วัน (รอยละ 1.6) และนอยที่สุดคือ 20-29 วัน (รอยละ 0.7) 
รองลงมาในภาคเหนือคือ 1-2 วัน (รอยละ 2.4) และนอยที่สุดคือ 6-9 วัน (รอยละ 0) 
รองลงมาในภาคใตคือ 3-5 วัน (รอยละ 2.0) และนอยที่สุดคือ 20-29 วัน (รอยละ 0.6) 
ตามตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2 ความชกุของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันจําแนกตามจํานวนวันที่สูบใน 1 เดือนที่ผานมา 

 
 

0 วัน 
(95%CI) 

1-2 วัน 
(95%CI) 

3-5 วัน 
(95%CI) 

6-9 วัน 
(95%CI) 

10-19 
วัน 

(95%CI) 

20-29 
วัน 

(95%CI) 

30 วัน 
(95%CI) 

        
รวม 91.5 2 1.1 0.7 1.3 0.5 2.8 

(89.3-93.3) (1.4-3.0) (0.7-1.8) (0.4-1.1) (0.9-1.9) (0.3-1.0) (2.0-4.1) 
ชาย 77.5 4.4 3.1 1.8 3.8 1.5 8 
  (72.2-82.1) (2.8-6.8) (1.9-4.9) (1.1-3.0) (2.6-5.5) (0.8-2.8) (5.5-11.4) 
หญิง 98.6 0.8 0.2 0.1 0 0 0.3 
  (97.7-99.1) (0.5-1.4) (0.1-0.4) (0.1-0.2) (0.0-0.1) (0.0-0.1) (0.1-0.9) 

 
        

รวม 83.4 5.7 0.4 0.7 1.6 0.4 7.9 
  (72.2-90.7) (1.9-15.9) (0.1-1.2) (0.2-1.8) (0.6-4.8) (0.1-1.5) (3.2-18.0) 

/         
รวม 92 1.8 1.2 0.7 1.3 0.5 2.6 
  (89.6-93.8) (1.2-2.7) (0.7-1.9) (0.4-1.1) (0.8-2.0) (0.3-1.0) (1.7-3.8) 

        
กรุงเทพ-
มหานคร 

94.6 2 0.5 0.4 1.4 0.3 0.8 

(92.7-96.0) (1.1-3.6) (0.3-1.0) (0.1-1.0) (0.8-2.4) (0.1-0.6) (0.4-1.7) 
กลาง 92.9 2.6 0.6 0.5 1.1 0.6 1.8 
  (88.9-95.5) (1.1-6.0) (0.2-1.8) (0.1-1.7) (0.4-2.6) (0.2-1.8) (1.0-3.4) 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

90.1 1.6 1.3 1 1.3 0.7 4.1 

(83.7-94.2) (0.7-3.5) (0.5-3.4) (0.4-2.5) (0.7-2.7) (0.2-2.3) (2.1-7.6) 
เหนือ 92.1 2.4 1.1 0 1 0.1 3.3 
  (86.7-95.4) (0.7-7.3) (0.5-2.8) (0.0-0.2) (0.3-3.3) (0.0-1.0) (1.0-9.9) 
ใต 89.8 1.6 2 1.3 1.9 0.6 2.7 
  (83.3-94.0) (0.7-3.7) (0.8-4.8) (0.7-2.5) (0.7-5.1) (0.1-2.7) (1.2-6.0) 
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6.3  

 จากขอคําถามในเรื่องนี้ “ใน 30 วัน (1 เดือน) ท่ีผานมา ทานสูบบุหรี่ย่ีหอใดเปน
ประจํา” ผลการสํารวจพบวา ความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันจําแนกตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจํา
มากที่สุดคือ ตอบวาไมมีย่ีหอประจํา (รอยละ 4.0) รองลงมาคือ ย่ีหอกรองทิพย (รอยละ 1.7) 
และยี่หอที่สูบประจํานอยที่สุดคือ ไมลด เซเวน (Mild seven) (รอยละ 0.2) ตามตารางที่ 6.3  

 เม่ือพิจารณาความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจําจําแนกตาม
เพศ พบวา เพศชายสูบบุหรี่โดยไมมีย่ีหอประจํามากที่สุด (รอยละ 8.1) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 
2.0) รองลงมาคือ ย่ีหอกรองทิพย (รอยละ 4.7) และสูบนอยท่ีสุดคือ ไมลด เซเวน (รอยละ 2.0) 
สําหรับเพศหญิงสูบบุหรี่โดยไมมีย่ีหอประจํามากที่สุด รองลงมาคือ แอลแอนดเอ็ม (L&M) (รอยละ 
0.4) และไมไดสูบเลยคือ สายฝน (รอยละ 0) ความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจํา
จําแนกตามตําแหนงหนาที่หลัก พบวา ผูบริหารสูบบุหรี่ย่ีหอสายฝนเปนประจํามากที่สุด (รอยละ 
4.7) รองลงมาคือ ไมมีย่ีหอประจํา (รอยละ 4.2) และไมไดสูบเลยคือ ไมลด เซเวน (รอยละ 0) 
ครู/อาจารยสูบบุหรี่โดยไมมีย่ีหอประจํามากที่สุด (รอยละ 4.0) รองลงมาคือ กรองทิพย (รอยละ 
1.7) และสูบประจํานอยที่สุดคือ ไมลด เซเวน (รอยละ 0.2)  

 และพิจารณาตามภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบัน
ตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจํามากที่สุดคือ ไมมีย่ีหอประจํา (รอยละ 2.6) รองลงมาคือ แอลแอนดเอ็ม
(รอยละ 1.7) และสูบนอยที่สุดคือ สายฝน (รอยละ 0.1) ภาคกลางมีความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ใน
ปจจุบันตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจํามากที่สุดคือ กรองทิพย (รอยละ 2.2) รองลงมาคือ ไมมีย่ีหอ
ประจํา (รอยละ 1.4) และนอยที่สุดคือ ไมลด เซเวน (รอยละ 0.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจํามากที่สุดคือ ไมมีย่ีหอประจํา (รอยละ 
7.5) รองลงมาคือ กรองทิพย (รอยละ 2.3) และนอยที่สุดคือ ไมลด เซเวน (รอยละ 0.2)  
ภาคเหนือมีความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจํามากที่สุดคือ ย่ีหออื่นๆ (รอยละ 
2.7) รองลงมาคือ ไมมีย่ีหอประจํา (รอยละ 2.6) และไมไดสูบเลยคือ ไมลด เซเวน (รอยละ 0) 
ภาคใตมีความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจํามากท่ีสุดคือ ไมมีย่ีหอประจํา 
(รอยละ 4.0) รองลงมาคือ แอลแอนดเอ็ม (รอยละ 2.3) และไมไดสูบเลยคือ ไมลด เซเวน (รอยละ 0) 
ตามตารางที่ 6.3  
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ตารางที่ 6.3  ความชกุของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันจําแนกตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจาํ 

 ไมมีย่ีหอ
ประจํา 

มารล 
โบโร 

แอล
แอนดเอ็ม 

ไมลด 
เซเวน 

กรอง
ทิพย 

สายฝน ย่ีหออื่นๆ 

        
รวม 4 0.7 1.2 0.2 1.7 1 1.6 
 (2.3-7.2) (0.4-1.2) (0.8-1.7) (0.1-0.4) (1.0-3.0) (0.6-1.5) (1.0-2.5) 
ชาย 8.1 1.7 2.8 0.2 4.7 2.8 4.4 
  (5.9-11.1) (0.9-3.2) (1.9-4.2) (0.1-0.7) (2.6-8.2) (1.9-4.2) (2.8-6.9) 
หญิง 2 0.2 0.4 0.1 0.2 0 0.2 
  (0.5-7.1) (0.1-0.4) (0.2-0.8) (0.0-0.6) (0.1-0.6) (0.0-0.2) (0.1-0.7) 

 
        

รวม 4.2 0.4 2.8 0 1.2 4.7 3.6 
  (1.3-12.7) (0.1-1.3) (0.7-10.1) (0) (0.5-3.0) (1.3-15.5) (1.2-10.6) 

/         

รวม 4 0.7 1.1 0.2 1.7 0.8 1.5 
  (2.2-7.3) (0.4-1.3) (0.8-1.6) (0.1-0.4) (1.0-3.1) (0.4-1.3) (0.9-2.4) 

        
กรุงเทพ-
มหานคร 

2.6 0.6 1.7 0.3 0.5 0.1 1 
(1.2-5.3) (0.2-1.8) (1.1-2.5) (0.1-0.9) (0.2-1.5) (0.0-0.5) (0.4-2.1) 

กลาง 1.4 0.7 1.3 0.3 2.2 0.7 0.6 
  (0.7-2.8) (0.3-1.7) (0.7-2.2) (0.1-1.8) (0.8-6.3) (0.2-1.8) (0.4-1.0) 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

7.5 0.7 0.7 0.2 2.3 1.2 1.8 
(2.4-20.7) (0.2-2.4) (0.2-2.1) (0.0-0.8) (0.7-7.0) (0.5-3.1) (0.8-3.9) 

เหนือ 2.6 0.5 0.6 0 0.6 2.2 2.7 
  (1.1-5.9) (0.1-2.2) (0.2-1.9) (0) (0.1-2.7) (1.4-3.4) (0.9-7.8) 
ใต 4 1 2.3 0 1.7 0.2 1.9 
  (2.4-6.5) (0.2-3.7) (1.1-4.8) (0.0-0.2) (0.8-3.6) (0.1-0.7) (0.5-7.2) 
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จากผลการสํารวจความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่จําแนกตามจํานวนมวนที่สูบตอวัน พบวา จํานวน
มวนที่ผูสูบบุหรี่ตอวันมากที่สุด คือ จํานวน 2-5 มวนตอวัน และมี 1 ใน 10 ของผูชายสูบบุหรี่ท่ี
จํานวนมวนนี้มากที่สุด และสอดคลองกันกับกลุมผูบริหารและครู/อาจารยสูบที่จํานวน 2-5 มวน
มากที่สุดเชนกันและจํานวนตั้งแต 11–มากกวา 20 มวนจะสูบนอยที่สุดเชนเดียวกัน แตสําหรับ
เพศหญิงไมมีความแตกตางกันระหวางจํานวนมวนที่สูบตอวัน กลาวคือ สูบนอยกวารอยละ 1.0 
ความชุกของผูที่สูบบุหรี่ตามจํานวนมวนที่สูบตอวันจําแนกตามภาค พบวา เกือบทุกภาค (รวม
กรุงเทพมหานคร) มีความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ตามจํานวนมวนที่สูบมากที่สุดสอดคลองกันคือ จํานวน 
2-5 มวนตอวัน ยกเวน ภาคใตโดยสูบที่จํานวนนอยกวา 1 มวนตอวันมากที่สุด   

จากผลการสํารวจความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันจําแนกตามจํานวนวันที่สูบใน 1 เดือน
ที่ผานมา พบวา  1  โดยเฉพาะในเพศชาย 
ในขณะที่เพศหญิงสูบบุหรี่มากที่สุดตามจํานวนวันที่สูบบุหรี่ใน 1 เดือน คือ 1-2 วัน ซึ่งในจํานวน
วันท่ีสูบนี้ เพศชายสูบมากกวาเพศหญิงกวา 4 เทา และจํานวนวันที่สูบตั้งแต 3-30 วัน ใน           
เพศหญิงมีความชุกนอยมากตํ่ากวารอยละ 0.3 มีความสอดคลองกันท้ังกลุมผูบริหารและครู/
อาจารย คือ สูบบุหรี่ทุกวันใน 1 เดือนมีมากท่ีสุดเชนเดียวกัน และจํานวนวันที่สูบนอยที่สุด คือ 
20-29 วัน เชนเดียวกัน สวนความชุกจําแนกตามภาค พบวา ในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
สอดคลองกันสูบมากที่สุดที่ 1-2 วัน สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือและใตสอดคลองกันสูบ
มากท่ีสุด คือ สูบทุกวันใน 1 เดือน 

จากผลการสํารวจความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบันจําแนกตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบประจํา พบวา 
ท้ังในเพศชายและหญิงไมมีย่ีหอที่สูบประจํา สวนยี่หอไมลด เซเวนเปนยี่หอที่เพศชายสูบนอยท่ีสุด 
และสอดคลองกันทั้งกลุมผูบริหารและครู/อาจารยท่ีสูบย่ีหอนี้นอยท่ีสุดเชนกัน เฉพาะผูบริหารจะสูบ
ย่ีหอสายฝนเปนประจําในขณะที่ครู/อาจารยไมมีย่ีหอสูบประจํา เม่ือพิจารณในระดับภาค พบวา 
สวนใหญจะไมมีย่ีหอสูบประจํา ยกเวนภาคเหนือกับภาคกลางที่สูบย่ีหออื่นๆ และกรองทิพย สวน
ย่ีหอที่สูบประจํานอยที่สุดในเกือบทุกภาคคือ ย่ีหอไมลด เซเวน       
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การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ. 2552 ภายใต Global School Personnel 
Survey, 2009 (GSPS) เปนสวนหนึ่งของระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับยาสูบท่ัวโลก (Global Tobacco 
Surveillance System, GTSS) ซึ่งเปนโครงการสํารวจที่ชวยเพิ่มสมรรถนะในการออกแบบ
ดําเนินการ ติดตาม กํากับและประเมินผลโปรแกรมการควบคุมการบริโภคยาสูบใหกับประเทศภาคี
สมาชิกขององคการอนามัยโลก ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ GSPS ในครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ประชากร
เปาหมายคือ บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวยครูหรืออาจารยและผูบริหารทุกคน ซึ่งเปน
โรงเรียนเดียวกันกับที่อยูภายใตแผนการสุมตัวอยางของการสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน อายุ 
13-15 ป พ.ศ. 2552 ภายใต Global Youth Tobacco Survey, 2009 (GYTS) การสํารวจใช
แผนการสุมตัวอยางเชิงความนาจะเปน (probabilistic sampling) โดยมีการพัฒนาใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนไปของประชากรที่ทําการศึกษาและการใชประโยชนจากผล
การสํารวจ ซึ่งเปนการสุมตัวอยางแบบกลุมขั้นเดียวอยางมีชั้นภูมิ (stratified single-stage cluster 
sampling) โดยการสุม ข้ันเดียวจากโรงเรียนทั้ งหมดที่อยู ในสังกัดของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต รวมถึงกรุงเทพมหานคร จํานวน 25 โรงเรียนตอ 1 ภาค รวมทั้งหมด 125 
โรงเรียน โดยมีจํานวนตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 7,761 คน เปนเพศชาย 2,312 คน 
เพศหญิง 5,446 คน ซึ่งแบงเปนผูบริหาร 309 คน ครูหรืออาจารย 7,452 คน 

วัตถุประสงคของการสํารวจเพื่อ 1) จัดทํารายงานสถานการณความชุกของการบริโภค
ยาสูบปจจุบันของบุคลากรในโรงเรียน 2) เพื่อไดขอมูลดานความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค
ยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนในการตอตานการสูบบุหรี่ หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน การพัฒนาแบบสัมภาษณมีเนื้อหา 6 สวน 
ไดแก ลักษณะประชากรตัวอยาง ความชุกของการบริโภคยาสูบ ความรูและทัศนคติ นโยบายของ
โรงเรียนท่ีเกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่ หลักสูตรโรงเรียนเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ รูปแบบการ
บริโภคยาสูบของบุคลากรโรงเรียน 

ผลการสํารวจพบวา ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่ในปจจุบันคือ รอยละ 7.9 
ความชุกของการบริโภคยาสูบท้ังหมดในปจจุบันคือ รอยละ 10.2 และความชุกของการใช
ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ทุกชนิดคือ รอยละ 4.9 สวนความรูและทัศนคติมี 2 ประเด็น ประเด็นแรก
คือ ความชุกของผูท่ีมีทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ประเด็นท่ีสองคือ ความชุกของผูท่ีมีความรูและ
ทัศนคติตอนโยบายของรัฐบาลตอการบริโภคยาสูบ  

4

 วัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อ 1) จัดทำรายงานสถานการณ์ความชุกของการบริโภคยาสูบ
ปัจจุบันของบุคลากรในโรงเรียน 2) เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนานโยบายควบคุมยาสูบ
ตามยุทธศาสตร์MPOWERขององค์การอนามัยโลก3)เพื่อได้ข้อมูลด้านความรู้และทัศนคติเกี่ยว
กับการบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนในการต่อต้านการสูบบุหรี่
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน การพัฒนาแบบสัมภาษณ์
มีเนื้อหา6ส่วนได้แก่ลักษณะประชากรตัวอย่างความชุกของการบริโภคยาสูบความรู้และทัศนคติ
นโยบายของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการห้ามสูบบุหรี่ หลักสูตรโรงเรียนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่
รูปแบบการบริโภคยาสูบของบุคลกรโรงเรียน
 ผลการสำรวจพบว่า ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันคือ ร้อยละ 7.9
ความชุกของการบริโภคของยาสูบทั้งหมดในปัจจุบันคือ ร้อยละ 10.2 และความชุกของการใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆทุกชนิดคือร้อยละ4.9ส่วนความรู้และทันศคติมี2ประเด็นประเด็นแรก
คือ ความชุกของผู้ที่มีทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ ประเด็นที่สองคือ ความชุกของผู้ที่มีความรู้และ
ทัศนคติต่อนโยบายของรัฐบาลต่อการบริโภคยาสูบ
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สําหรับประเด็นความชุกของผูท่ีมีทัศนคติตอการสูบบุหรี่มี 2 ทัศนคติ คือ ความชุกของ
บุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับควันบุหรี่จากการสูบของผูอื่นเปนอันตรายตอตนเองพบถึง
รอยละ 97.8 และความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทัศนคติวา การสูบบุหรี่ของครูมีอิทธิพลตอ
การสูบบุหรี่ของนักเรียนพบถึงรอยละ 91.5 สวนประเด็นที่สองคือ ความชุกของผูท่ีมีความรูและ
ทัศนคติตอนโยบายของรัฐบาลตอการบริโภคยาสูบมี 4 ทัศนคติ ไดแก ทัศนคติแรกคือ ความชุก
ของบุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวารัฐบาลควรมีนโยบายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รอยละ 90.3 
ทัศนคติท่ีสองคือ ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนที่คิดวารัฐบาลควรมีนโยบายหามโฆษณา
ผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดในทุกรูปแบบ รอยละ 89.7 ทัศนคติท่ีสามคือ ความชุกของบุคลากรใน
โรงเรียนที่คิดวารัฐบาลควรมีนโยบายเพ่ิมราคาผลิตภัณฑยาสูบ รอยละ 76.8 และทัศนคติสุดทาย
คือ ความชุกของบุคลากรในโรงเรียนท่ีคิดวาโรงงานยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ชักชวนใหเยาวชน             
สูบบุหรี่/ใชยาสูบไดอยางเสรี รอยละ 47   

สวนของนโยบายของโรงเรียน มี 3 เรื่อง เรื่องแรกคือ ความชุกของผูรายงานวาโรงเรียน
มีนโยบายหามสูบบุหรี่ในโรงเรียนและมีการบังคับใชนโยบายฯ ดังนี้ ความชุกของผูรายงานวามี
นโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ รอยละ 88.7 ความชุกของผูรายงานวามีนโยบายหามบุคลากรใน
โรงเรียนสูบบุหรี่ รอยละ 79.7 ความชุกของผูรายงานวาโรงเรียนบังคับใชนโยบายหามนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนสูบบุหรี่ รอยละ 99.7 เรื่องที่สองคือ ความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับโรงเรียน
มีนโยบายหามสูบบุหรี่ในโรงเรียน ดังนี้ ความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน รอยละ 96.7 และความชุกของผูท่ีเห็นดวยกับนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
รอยละ 95.9 เรื่องสุดทายคือ ความชุกของผูท่ีรายงานวาโรงเรียนมีการปฏิบัติตามกฎหมายการ
จําหนายบุหรี่ในสถานศึกษา ดังนี้ ความชุกของผูท่ีรายงานวามีการจําหนายบุหรี่ในโรงเรียน รอยละ 
4.2   

สวนของหลักสูตรโรงเรียน พบวา ความชุกของผูท่ีรายงานวามีหลักสูตรการเรียนการสอน
การปองกันการบริโภคยาสูบ รอยละ 82.8 ความชุกของผูท่ีคิดวาครูมีความจําเปนตองไดรับการ
อบรมเฉพาะเพื่อสามารถสอนนักเรียนถึงวิธีเลิกสูบบุหรี่ รอยละ 79.4 ความชุกของผูท่ีรายงานวา
ครูเคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบ รอยละ 37.6 ความชุกของผูท่ีรายงานวาครู
มีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันการบริโภคยาสูบ รอยละ 42.7 สวนของรูปแบบ
การบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน พบวา ความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่จําแนกตามจํานวนมวนที่
สูบตอวัน มากที่สุดคือ 2-5 มวน รอยละ 3.5 ความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่จําแนกตามจํานวนวันที่สูบ
ใน 1 เดือนที่ผานมามากที่สุด คือ สูบ 30 วัน รอยละ 2.8 ความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่จําแนกตาม
ย่ีหอบุหรี่ท่ีสูบประจํา มากท่ีสุดคือ ไมมีย่ีหอประจําสูบ รอยละ 2.6 

จากผลการสํารวจดังกลาว พบวา มีความแตกตางของความชุกระหวางเพศของบุคลากรใน
โรงเรียน โดยเพศชายมากกวาเพศหญิงในเรื่องการบริโภคยาสูบ ไดแก ความชุกของการสูบบุหรี่ใน
ปจจุบัน การใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิด การบริโภคยาสูบท้ังหมดในปจจุบัน เปนตน และเมื่อ
พิจารณาตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียน พบวา ครูหรืออาจารยมีความชุกมากกวา
ผูบริหารในเรื่องของการสูบบุหรี่ในปจจุบัน การใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิด การบริโภคยาสูบ
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ท้ังหมดในปจจุบัน เปนตน ในขณะที่ผูบริหารมีทัศนคติในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค
ยาสูบมีความชุกมากกวาครูหรืออาจารย ไดแก ทัศนคติท่ีวาควันบุหรี่จากการสูบของผูอื่นมีอันตราย
ตอตนเอง ความเชื่อวาครูมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน ความคิดวารัฐบาลควรมีการหาม 
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ คิดวารัฐบาลควรเพิ่มราคาผลิตภัณฑยาสูบ และคิดวาอุตสาหกรรมบุหรี่
ชักชวนใหเยาวชนสูบบุหรี่ไดอยางเสรี  

สวนนโยบายของโรงเรียนในการหามสูบบุหรี่ พบวา มีความชุกของผูบริหารที่รายงาน
เกี่ยวกับนโยบายฯมากกวาครูหรืออาจารย ไดแก รายงานเรื่องโรงเรียนบังคับใชนโยบายหาม
นักเรียนและบุคลากรสูบบุหรี่หรือใชยาสูบชนิดอื่นๆ ในโรงเรียน รายงานวาโรงเรียนมีนโยบายหาม
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสูบบุหรี่ในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุน รายงานถึงการปฏิบัติของ
โรงเรียนตามกฎหมายวามีการจําหนายบุหรี่ในโรงเรียน เปนตน ผูบริหารที่เห็นดวยกับนโยบายของ
โรงเรียนที่หามนักเรียนและบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนมีมากกวาครูหรืออาจารย   

สวนสุดทายคือ หลักสูตรของโรงเรียน พบวา ความชุกของครูหรืออาจารยท่ีรายงานวามี
หลักสูตรการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบมีมากกวาผูบริหาร แตมีความชุกของการ
รายงานจากครูหรืออาจารยนอยกวาผูบริหารวา ครูมีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะเพื่อ
สามารถสอนนักเรียนถึงวิธีหลีกเล่ียงหรือเลิกสูบบุหรี่ รายงานวาครูเคยไดรับการฝกอบรมการ
ปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชนและรายงานวาครูมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
ปองกันการบริโภคยาสูบ  

เม่ือพิจารณาความชุกของแตละสวนตามพื้นที่จะพบวามีความแตกตางกันตามภูมิภาค และ
พิจารณาเปรียบเทียบความชุกของการบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน พ.ศ. 2552 กับผล
สํารวจฯ เรื่องเดียวกันเมื่อ พ.ศ. 2547 พบวา ในเรื่องการบริโภคยาสูบมีแนวโนมลดลง ยกเวน
การใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทุกชนิดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบความชุกของทัศนคติของ
บุคลากรในโรงเรียนที่มีผลตอการบริโภคยาสูบระหวาง พ.ศ. 2552 กับ พ.ศ. 2547 พบวา 
ทัศนคติท่ีมีแนวโนมลดลง ไดแก ทัศนคติดังตอไปนี้ คิดวาควรมีการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  
คิดวาการสูบบุหรี่ของครูมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน คิดวาควรมีการหามโฆษณา
ผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดทุกรูปแบบ คิดวาควรเพิ่มราคาผลิตภัณฑยาสูบ คิดวาอุตสาหกรรมบุหรี่
ชักชวนใหเยาวชนสูบบุหรี่ไดอยางเสรี  

เม่ือเปรียบเทียบความชุกดานนโยบายหามสูบบุหรี่ในโรงเรียนระหวาง พ.ศ. 2552 กับ 
พ.ศ. 2547 พบวา เห็นดวยกับนโยบายหามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนกับมีรายงานวาโรงเรียนมี
นโยบายดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกันขามกับเห็นดวยกับนโยบายหามนักเรียนสูบบุหรี่ใน
โรงเรียนกับมีรายงานวาโรงเรียนมีนโยบายดังกลาวมีแนวโนมลดลง  

เม่ือเปรียบเทียบความชุกดานการเขาถึงอุปกรณการเรียนการสอนและฝกอบรมระหวาง 
พ.ศ. 2552 กับ พ.ศ. 2547 พบวา ความชุกของการเขาถึงในดานตางๆ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ไดแก 
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนการปองกันการบริโภคยาสูบ คิดวาครูมีความจําเปนตองไดรับ

 เมื่อเปรียบเทียบความชุกด้านนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนระหว่าง พ.ศ. 2552 กับ
พ.ศ. 2547 พบว่า การเห็นด้วยกับนโยบายห้ามบุคลากรสูบบุหรี่ในโรงเรียนกับการมีรายงานว่า
โรงเรียนมีนโยบายดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการเห็นด้วยกับนโยบายห้ามนักเรียน
สูบบุหรี่ในโรงเรียนกับการรายงานว่าโรงเรียนมีนโยบายดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
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การอบรมเฉพาะ ครูเคยไดรับการฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบ ยกเวนปจจัยดานครูมี
อุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันการบริโภคยาสูบมีแนวโนมลดลง  

ดานการดําเนินงานตามกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ (FCTC) และการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร MPOWER ซึ่งเปนนโยบายขององคการอนามัยโลกนั้น จากผลการสํารวจ
ในครั้งนี้ แมวาทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนตอนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบลดลงจากการสํารวจครั้งแรก แตเม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียน
ท่ีมีตอนโยบายของรัฐบาลฯนั้นยังมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร MPOWER 
เชน สนับสนุนในดาน Protect ปกปองประชาชนจากควันบุหรี่ Enforce การบังคับใชกฎหมาย
หามโฆษณาสงเสริมการขาย Raise การข้ึนภาษีผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน สวนในดานนโยบายหาม
สูบบุหรี่ในโรงเรียนก็สนับสนุนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ MPOWER ท่ีมีเปาหมายคือ 
Protect การปกปองนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจากการสัมผัสควันบุหรี่ท้ังภายในและภายนอก
อาคารในบริเวณโรงเรียน และยังชวยใหบรรลุพันธกรณีตาม FCTC Article 8 อีกดวย สวน
สุดทายดานการเขาถึงอุปกรณการเรียนการสอนและการฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบใน
เยาวชนซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะบรรลุพันธกรณีตาม FCTC Article 12 
แตสําหรับผลสํารวจในประเทศไทยยังไมอาจบรรลุตามพันธกรณีนี้ได เนื่องจาก พบรายงานวา ครูมี
อุปกรณการเรียนการสอนในการปองกันการบริโภคยาสูบลดลงจากการสํารวจครั้งแรก 
เชนเดียวกันกับกรณีท่ีครูคิดวา มีความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะมีมากขึ้นแตครูท่ีเคยไดรับ
การฝกอบรมการปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น          

ดังนั้น ขอมูลจากการสํารวจที่สรุปไดครั้งนี้จึงเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหขอเสนอแนะแก
ผูบริหารระดับโรงเรียนรวมถึงระดับประเทศ กลาวคือ  

1. การวางแผนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพใหแกบุคลากรในโรงเรียนดวย
การเพิ่มการฝกอบรมเฉพาะที่เนนเนื้อหาในดานการปองกันการบริโภคยาสูบในเยาวชน 

2. การจัดระบบการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และการเขาถึงอุปกรณการเรียนการ
สอนอยางเพียงพอ  

3. การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการปองกันการบริโภคยาสูบของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน การคงไวซึ่งนโยบายที่ดี แตควรเพิ่มการรักษาระเบียบและเขมงวดในการบังคับใช
นโยบายการหามสูบบุหรี่ในโรงเรียน  

ท้ังนี้ จากขอมูลแสดงใหเห็นชัดเจนวา กลุมเปาหมายที่ควรมุงใหความสนใจกอนเปนกลุม
แรก คือ กลุมครู/อาจารย ซึ่งผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการมีความจําเปนตองตระหนักถึง 
ตั้งแตพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ความรูและทัศนคติท่ีเกี่ยวของตอการบริโภคยาสูบของครูและ
ทัศนคติตอนโยบายของรัฐบาลตอการบริโภคยาสูบ และมีความจําเปนตองมีการวางแผนงานที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติของครูหรืออาจารยเหลานั้น ทางดานกระทรวง
สาธารณสุขจําเปนตองมีการกําหนดแผนรองรับในการเพิ่มความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ 
พรอมใหการสนับสนุนดานการถายทอดทางวิชาการและความรูท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการ
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บริโภคยาสูบ รวมถึงขยายโอกาสและการเขาถึงแหลงทุนสําหรับการฝกอบรมดังกลาวของบุคลากร
ในโรงเรียนและเพิ่มการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อตอยอดงานวิจัยโดยเฉพาะสวนที่เปนปญหาของการ
บริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน  

การสํารวจครั้งนี้เปนการศึกษาภายใตแผนการสํารวจในระบบเฝาระวังเกี่ยวกับยาสูบท่ัวโลก
ท่ีมีการวางแผนการสุมตัวอยางรวมระดับโลกของ Global Youth Tobacco Survey, 2009 (GYTS) 
ซึ่งผลสําเร็จตอการไดรับแบบสอบถามคืนขึ้นอยูกับความรวมมือที่ไดรับจากครูของโรงเรียนที่อยู
ภายใตแผนการสุมดังกลาวทําใหกลายเปนขอจํากัดการสํารวจประการหนึ่ง ประการตอมาคือ การ
ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (self-reports) ของบุคลากรในโรงเรียนอาจมีอคติในการตอบคําถาม
ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมตนเองหรือทัศนคติและการตอบเชิงนโยบายของโรงเรียนในกลุมผูบริหาร 
ซึ่งทําใหขอมูลที่ไดเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง อยางไรก็ตาม การดําเนินการสํารวจ
อยางตอเนื่องของโครงการนี้ สามารถทําใหประเทศไทยมีขอมูลไวเปรียบเทียบกับประเทศอื่นและ
ติดตามกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคการอนามัยโลกและประเมินผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมา รวมทั้งการวางแผนกําหนดทิศทางการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 . . 2552 61 

 
 
1. World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic,      
   2009: Implementing smoke-free environments. Geneva: World Health     

 Organization; 2009. 

2. การศกึษาภาระโรคจากปจจัยเสี่ยงของประชาชนไทยในป พ.ศ. 2547 [online]. [2011  
January 16]. On Available from: URL: http://www.thaibod.net/risk.html. 

3. Charles W Warren et al. Global Tobacco Surveillance System, The GTSS Atlas. 
1st ed. United Kingdom: Myriad Editions; 2009. 

4. Nithat Sirichotiratana, et al. Global School Personnel Survey (GSPS) (เอกสารอัด 
 สําเนา). 

5. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2549. 
(ลงวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2549).  

6. ศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ. คูมือการปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม การสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน อายุ 13-15 ป พ.ศ. 2552 (Global  
Youth Tobacco Survey, 2009) และการสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกบัยาสูบ   
พ.ศ. 2552 (Global School Personnel Survey, 2009). เอกสารประกอบการประชุม 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บขอมูลภาคสนามในการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชน 
อายุ 13-15 ป; 6 มิถุนายน 2552; ณ โรงแรมรชิมอนด. กรุงเทพมหานคร; 2552.   

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 . . 2552 65 

 1 

  
 

 

 -  /  
1 นางสุเมตตา เชิดชู คร ูโรงเรียนเบญจมราชาลัย  
2 นางศุภวรรณ สุกใส ครู โรงเรียนศึกษานาร ี 
3 นายสมพงศ เรืองศร ี คร ูโรงเรียนฤทธิณรงครอน  
4 น.ส. ฤดีวรรณ มาดีกุล ครู ระดับ คศ. 3 โรงเรียนวัดราชโอรส  
5 น.ส. ยุพร วนาดอนพศิาล คร ูโรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนเวนต  

6 นายคณาธิป สิริพรหมภัทร ผูชวยรองกลุมบริหารงานบุคคล ระดับ 7     
โรงเรียนธนบรุีวรเทพีพลา 

7 น.ส. สุภาณิตย โพธิ์ร ี คร ูโรงเรียนประทุมนุสรณ  
8 นายพิทักษ เทียนทอง ครู คศ. 2 ระดับ 7 โรงเรียนราชวินติบางเขน  
9 นางสุชาดา อินทรพงษพนัธุ คร ูโรงเรียนโยธินบูรณะ  
10 นางภัทรภร กอบกุลไชย คร ูโรงเรียนเทพศิรนิทร  
11 นางกุลนร ีสีดาคุณ คร ูโรงเรียนพรตพิทยพยัต  
12 นางสมจิตต ลิ้มโพธ์ิแดน ครู คศ. 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห  

13 นายอัชลิต พฒัคุม 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับชํานาญการ  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย   

14 นางสมสุดา สุดสวาท ครู คศ. 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดสระเกศ  
15 นางนิพา ฉายางามจิตต ครู คศ. 2 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวทิยา  
16 นายทวีศกัดิ ์ปุณะตุง คร ูโรงเรียนวัดพุทธบูชา  
17 น.ส. อรพรรณ นาคมงคล ครู โรงเรียนดลวิทยา  
18 นายสุรศกัดิ ์กฤษฎาชาตร ี คร ูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
19 นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร ครูชํานาญการ โรงเรียนสายน้ําผึง้ในพระอุปถัมภฯ  
20 นายประเสริฐ สุไลมานด ี คร ูโรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สตรวีิทยา 2  
21 นางเอื้องทพิย รัตนไพโรจน ครู คศ. 3 โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย  
22 นายอัครเดช อารีสมาน ครู โรงเรียนเกษมพิทยา  
23 นางพรสวรรค พรามประอินทร ครู โรงเรียนอุดมศึกษา  
24 นายกนัตภณ บุญเกล้ียง ครู คศ. 2 โรงเรียนสตรวีทิยา  

25 - ผูอํานวยการโรงเรียน 
โรงเรียนนพิทัธวิทยา 
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1 นางพิกลุ ตรีกุล คร ูโรงเรียนพิชญบัณฑิต จ. หนองบัวลาํภู 

2 นายวิเชษฐ ศีระพรม ครูชํานาญการพิเศษ ระดบั 8  
โรงเรียนปากคาดวิทยา จ. หนองคาย 

3 น.ส. สุพตัรา บุตรเจริญ รองผูอาํนวยการโรงเรียน โรงเรียนบึงกาฬ จ. หนองคาย 
4 นางกาพยแกว ศิลปประสิทธิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ. หนองคาย 
5 นายวพินธ จิตรจักร คร ูโรงเรียนสังวาลยวิทย 1 จ. หนองคาย 
6 นายคําพนั นาสมใจ ครู โรงเรียนบานหลุบเลา จ. กลนคร 
7 นายอาํพร มะรังศร ี คร ูโรงเรียนตูมใหญวิทยา จ. บุรีรัมย 
8 นายจําเนียร เชียรประโคน คร ูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม จ. บุรีรัมย 

9 นายบุญสง แสนด ี ครูชํานาญการ ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 5 จ. บุรีรัมย 

10 นายกติติศกัดิ ์สายกระสุน 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ 7 คศ. 2  
โรงเรียนวัดสาํโรง จ. บุรีรัมย 

11 นายประสาท วรรณพักตร รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนโคราชพิทยาคม จ. นครราชสมีา 

12 นายสมชาย สุวรรณมาศ รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนหนองกราดวฒันา จ. นครราชสีมา 

13 นายนท ีนีลสุนทร 
ครู ระดับชํานาญการ  
โรงเรียนชุมชนน้ําเกลี้ยงกลอมวิทยา จ. กาฬสนิธุ 

14 นางบญุลอม ปรีกุล ครู ระดับ 7  
โรงเรียนคําโพนทองบริบูรณราษฎรบํารุง จ. กาฬสนิธุ 

15 นายพจนา ศรีพรหมทัต รองผูอาํนวยการโรงเรียนระดับชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานหนองบัว จ. อุดรธาน ี

16 นายนริัตน สุวรรณศร ี ครู คศ. 1 โรงเรียนจาํปาโมงวิทยาคาร จ. อุดรธาน ี

17 นายสุรเชษฐ ภาคํา 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 3  
โรงเรียนหวยเกิ้งพิทยาคาร จ. อุดรธานี 

18 นางปรุงจิตร สุคําภา คร ูโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม จ. อุดรราชธาน ี

19 นายหวง ชาวนา รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวทิยา จ. มุกดาหาร 

20 นางภาวิน ีพงศศาสตร รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ 7  
โรงเรียนสตรศีึกษา จ. รอยเอ็ด 

21 นายศุภณัฐ โพธิ์ด ี คร ูโรงเรียนศรีณรงควิทยาคาร จ. สุรินทร 

22 นายจําลอง ไชยภาฤทธิ ์
ครูชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนศรกีระนวนวทิยาคม จ. ขอนแกน 
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23 นายจิรกิตติ ์พิภักด ี คร ูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค จ. ศรสีะเกษ 
24 นายปกรณ โอษฐิเวช คร ูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ. อุบลราชธาน ี

25 นางภัสราวรรณ พุนานนิ 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดหนองบัวลาํภู 

26 นายจารุเกียรติ หิมรัตน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดหนองคาย 

27 นางวรพรรณ ีพิสิษฐพงศ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสกลนคร 

28 น.ส. วนัเพญ็ สวายพล 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดบุรีรัมย 

29 น.ส. นาริสา ศรีพรหม นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสมีา 

30 นายธนาเดช อัยวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ 

31 นางสุปราณ ีสูงแข็ง 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุดรธาน ี

32 นายสัญชัย ตุลาบด ี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดมุกดาหาร 

33 นางอาภรณ ประชุมวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดรอยเอด็ 

34 น.ส. โสภิตา เหมาะหมาย 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุรินทร 

35 นายวุฒพิงษ ภักดีกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแกน 

36 นายทว ีบุตรสอน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดศรีสะเกษ 

37 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
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1 นางรัชนีย นริุตติพงศ 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ. เชียงใหม 

2 น.ส. ลัดดาวลัย ปรักมาส ครู ระดับ คศ. 1  
โรงเรียนทาเสาพิทยาคม จ. พิจิตร 

3 นายสงา เรือนวงศ คร ูโรงเรียนพินิตประสาธน จ. พะเยา 

4 น.ส. จินตนา วงศใหญ ครูชํานาญการพิเศษ ระดบั คศ. 3  
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ. พะเยา 

5 นางวราภรณ สวางการ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมสันวิทยา จ. ลําปาง 
6 นางจุฑามาศ ดิลกพฒันมงคล ครู ระดับ คศ. 3 โรงเรียนแมเมาะ จ. ลําปาง 
7 นายประวัต ิจําปางาม ครู โรงเรียนบานปากตก จ. เพชรบูรณ 

8 นายนริันดร พรหมเมือง หัวหนางานปกครอง  
โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ จ. เพชรบูรณ 

9 นายอเนก รุงเรืองแสง คร ูโรงเรียนบานวังดิน จ. อุตรดิตถ 

10 นายฉลอง วิเวก ครูชํานาญการพิเศษ ระดบั 8  
โรงเรียนขาณุวิทยา จ. กําแพงเพชร 

11 น.ส. กฤษณา สุวรรณเจรญิ 
ครูชํานาญการ ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนบานมอเจริญ จ. กําแพงเพชร 

12 นายสุนทร พิลาลัย อาจารยระดบัชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนบานหวยไคร จ. เชียงราย 

13 นายทวีศกัดิ ์ตั๋นคํา ครู ระดับชวงชั้นที ่1-3  
โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองงา จ. เชียงราย 

14 นายณรงค สุวรรณนาคะ คร ูโรงเรียนชุมชนบานคลองยาง จ. สุโขทัย 
15 น.ส. วนัทิพย จิตอาร ี คร ูโรงเรียนหมอมเจาเจริญใจ จิตรพงศ จ. นาน 
16 นายเสมอ บางพาน รองผูอาํนวยการโรงเรียน โรงเรียนบานนาวงศ จ. นาน 
17 นายนิคม สิงหสูตร คร ูโรงเรียนแมสะเรียง (บริพัตรศกึษา) จ. แมฮองสอน 

18 น.ส. จันทนา ชัยชนะ คร ูระดับวิทยฐานชาํนาญการ  
โรงเรียนทาขมุเงินวิทยาคาร จ. ลําพูน 

19 นายเอนก ประเสริฐ ครู ระดับ คศ. 3 โรงเรียนแมตืนวิทยา จ. ลําพนู 

20 นายนธิ ิพิชากูล รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ. พิษณุโลก 

21 วาที ่ร.ต.ประสพโชค โพธิท์อง 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับชํานาญการ  
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จ. พษิณุโลก 

22 นางสาฑร เดชพงษ ครู โรงเรียนจานกรอง จ. พิษณุโลก 
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23 นายมนตร ีเกษมสุข 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม 

24 นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดพะเยา 

25 นายกติต ิศรีอาวัชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดลําปาง 

26 นายมาลายุทธ คัชมาตย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ 

27 นายประสาน คําเขียว นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดแพร 

28 นายปกรณ วชิรัคกุล 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดแพร 

29 นายประสพชยั รัตนเรือง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุตรดิตถ 

30 นางเบญญภา มุฆชานนัท นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

31 น.ส. สุมาล ีซุยหาญ 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนาน 

32 น.ส. สมหมาย กลาณรงค นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดแมฮองสอน 

33 นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดลําพูน 

34 นายเทอดศกัดิ์ เนียมเปย 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดพิษณุโลก 
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1 นายสมทรง ฝงชลจิตร 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จ. นครศรธีรรมราช 

2 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8  
โรงเรียนวัดรมเจริญเมือง จ. ตรัง 

3 น.ส. พไิรพร นวลนุน คร ูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวร ี2 สงขลา จ. สงขลา 
4 นายวรรณพจน เสริมสิน คร ูโรงเรียนอํามาตยพานชินุกูล จ. กระบ่ี 
5 นางอุบลรัตน เพชรรกัษคาํดวง คร ูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ. นครศรีธรรมราช 
6 นางจนัทรเพญ็ นวนหน ู คร ูโรงเรียนธิดาแมพระ จ. สุราษฎรธาน ี
7 นายสุดสาคร คงแปน คร ูโรงเรียนสองแสงวิทยา จ. สงขลา 

8 นายสุจิน อักษรชู รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนพัทลงุพิทยาคม จ. พัทลุง 

9 นายสามารถ ริยาพนัธ 
รอผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 7  
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จ. นครศรีธรรมราช 

10 นางพรรนิภา มากผล ครู คศ. 1 โรงเรียนหงษเจริญวิทยาคม จ. ชุมพร 

11 นายแวหามะ ดือราแม ผูอํานวยการโรงเรียน  
โรงเรียนดารลุฮิกมะห จ. นราธิวาส 

12 น.ส. สิริลกัษณ วงศกววีิทย ครูผูชวย โรงเรียนพัฒนศกึษา จ. ชุมพร 

13 นางจนิดามาศ แกวจําปา รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ 7  
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จ. พังงา 

14 นายสุจิตร จันทรดํา 
รองผูอาํนวยการสถานศกึษา  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. นครศรีธรรมราช 

15 นางเกษิรนิ กิ้มเจริญ รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนทับชางวิทยาคม จ. สงขลา 

16 นายอินอามุลลอฮ บือราเฮง ครู โรงเรียนดาราวิทยา จ. นราธิวาส 
17 นางธนวรรณ รัตนะ ครู ระดับ คศ. 2 โรงเรียนบานสะพานหัก จ. สงขลา 

18 นายพรศกัดิ ์ จินดาพล รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ 7  
โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย จ. ภูเก็ต 

19 นายวัฒนา จินดาพล 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ. พงังา 

20 นายโชตวิัฒน พูลสิน คร ูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ. พงังา 

21 นางจนิดา รตันพนัธ รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนนาบอน จ. นครศรีธรรมราช 
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22 นายกองแกว อั้นเตง 
ครู ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกลู จ. กระบี ่

23 นายอิสมาแอ มามะ คร ูโรงเรียนประศานวิทยามูลนิธิ จ. ปตตาน ี
24 นางพัชร ีวรรัตนานุรกัษ คร ูโรงเรียนทุงปรือพิทยาคม จ. สงขลา 

25 นางเพลินพิศ ทัศนนิยม เจาพนกังานสาธารณสุข ชํานาญงาน  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครศรธีรรมราช 

26 นายพิสนัต เพชราภรณ 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครศรธีรรมราช 

27 นางอังสนา หมั่นสกุล เจาพนกังานสาธารณสุข ชํานาญงาน  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร 

28 นางพิมพวิมล โกษฐเพชร เจาพนกังานสาธารณสุข ชํานาญงาน  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 

29 นางณนิทญาดา รองเดช 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดตรงั 

30 น.ส.นุรญามี หมาดโตะโสะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสตูล 

31 นางจริาภรณ เทพหน ู นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดพัทลงุ 

32 น.ส. เรณ ูบุญจันทร 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดระนอง 

33 นางประภา นัครา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดภูเก็ต 

34 นางแวสะลเมาะ สะน ิ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 8  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดปตตาน ี
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1 นางประยงค ทองสถติย ครู คศ. 2 โรงเรียนบานคลองขาย จ. อุทัยธาน ี

2 นางธีรรตัน ไตรเดช ครู ระดับ 7  
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ จ. พระนครศรีอยุธยา 

3 นายศกัดิ์ผจญ เริงใจ คร ูโรงเรียนวัดชางเหล็ก จ. พระนครศรีอยุธยา 

4 นายธัมมโรจน โมราราย ครู คศ. 2  
โรงเรียนวัดราษฎรบูรณะ จ. สมุทรปราการ 

5 นายสุริยา จันทรโอกุล คร ูโรงเรียนวัดบางนางบุญ จ. ปทุมธาน ี

6 นายเฉลิมพล จิณแพทย 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนวิสุทธรังษี จ. กาญจนบุร ี

7 นายฉัตรชัย สงาอารียกูล ครู โรงเรียนปากเกร็ด จ. นนทบุร ี
8 วาที ่ร.อ. อาจินต จรูญผล ครู โรงเรียนเกาะสชีัง จ. ชลบุรี 
9 นางไพฑูรย ใจเที่ยงธรรม คร ูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ. นนทบุรี 
10 นางสุภัทรา บุตรรักษ ครู โรงเรียนลําสนุน จ. ปทุมธาน ี

11 นายพยุง กฤษณานุวตัร รองผูอาํนวยการโรงเรียน  
โรงเรียนชลกนัยานกุูล จ. ชลบุรี 

12 นางสุปรียา เย็นเยือก รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 3 ชํานาญการ
พิเศษ โรงเรยีนเทพมงคลรังษี จ. กาญจนบุรี 

13 นางดรุณรกัษ เบญจมังคลารักษ 
รองผูอาํนวยการฝายปกครอง  
โรงเรียนบูรพาวิทยา จ. ชลบุรี 

14 น.ส. เกศนิ ีพันธุมจนิดา รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร 

15 นายวิษณุ เกดิในหลา รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนตาพระยา จ. สระแกว 

16 นางดารตัน พิมพอุบล 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนตราษตระการคุณ จ. ตราด 

17 นายชัยวัชร ตอจรัส ผูชวยหัวหนาฝายปกครอง  
โรงเรียนอัสสมัชัญศรีราชา จ. ชลบุรี 

18 นายวโิรจน กระจางศลิป ผูชวยผูอํานวยการงานระเบียบวินัย  
โรงเรียนราษฎรบํารงุศิลป จ. พระนครศรีอยุธยา 

19 นายวริัช สาติบุตร คร ูโรงเรียนวัดหนองตาง ูจ. นครสวรรค 
20 น.ส. มณฑิชา โพธิว์ิจิตร คร ูโรงเรียนวรดิตถวิทยาประสูทน จ. อางทอง 

21 นายอธกิานต สักคุณา 
รองผูอาํนวยการโรงเรียน ระดับ คศ. 2  
โรงเรียนคงทองวิทยา จ. นครปฐม 
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22 น.ส. อุทัยวรรณ สายพฒันะ 
ครู คศ. 2  
โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวทิยาคม จ. ปทุมธาน ี

23 นางศิริพร เจริญพิบูลย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาญจนบุรี 

24 นายชลชัย ทัศกุลณี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอางทอง 

25 นายปรีดา อินทรชิต 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครสวรรค 

26 นางวัลภา พรหมชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนนทบรุ ี

27 น.ส. ปนัสยา จันเทศ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสระแกว 

28 นางนพมณ ีสงวนพงศ 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชลบุร ี

29 นายสิน ตรีอนิทอง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครปฐม 

30 นายไพฑูรย สังขสุข นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

31 น.ส. สุเทศน กุลละวณิชย 
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรปราการ 

32 นางชมชืน่ นาควิเวก นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดตราด 

33 นางมณีรตัน อุตนไชย เจาพนกังานเภสัชกรรม ชํานาญงาน  
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุทัยธาน ี
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(Global School Personnel Survey, 2009) 

 
การสํารวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ เปนความรวมมือระหวางศูนยปองกันโรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Center of Disease Control), องคการอนามัยโลก (World Health Organization), 
และประเทศไทย คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนําผลที่ไดจากการ
สํารวจไปใชในการใหขอเสนอแนะแกผูบริหาร ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ การลด 
ละ เลิก การสูบบุหรี่ในเยาวชน รวมทั้งเปรียบเทียบผลการสํารวจระหวางประเทศ 

แบบสอบถามนี้ไมมีขอขาม ทานจะตองตอบคําถามทุกขอ โดยเลือกเพียง 1 คําตอบ โปรดอานขอ
คําถามใหเขาใจกอนที่จะตอบคําถาม และเลือกคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทานเอง 

กรุณาอยาขีดเขียนขอความใดๆ ลงในแบบสอบถาม 

โปรดระบาย  ลงในขอคําตอบที่ทานเลือก ดวยดินสอที่ไดจัดเตรียมไวให หากทานตองการแกไข
คําตอบ กรุณาลบคําตอบเกาใหสะอาด กอนที่จะระบาย  ลงในคําตอบใหมท่ีทานเลือก 

โปรดสงกระดาษคําตอบและแบบสอบถาม ไปยังผูรับผิดชอบตามเวลาที่ไดกําหนดไว เพื่อจะได
รวบรวมสงกลับมายัง ศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ 
กรุงเทพฯ  

 
I.  
 
1. ทานอายุเทาไร? 

A. 19 ปหรือนอยกวา 
B. 20-29 ป 
C. 30-39 ป 
D. 40-49 ป 
E. 50-59 ป 
F. 60 ปหรือมากกวา 

2. เพศ? 
A. ชาย 
B. หญิง 
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3. ตําแหนงหนาที่หลักของทานในโรงเรียนนี้คืออะไร? 
A. ผูบริหารโรงเรียน 
B. คร ู
C. บุคลากรทีใ่หบริการสขุภาพในโรงเรียน 
D. เจาหนาทีก่ารเงิน พัสดุ หรือธุรการ 
E. อื่นๆ (เชน นกัการภารโรง พนกังานขับรถยนต เจาหนาที่รกัษาความปลอดภัย) 

4. ทานมีขอบเขตความรับผิดชอบอะไรบางที่เกี่ยวกับการสอนเรื่องสุขภาพ  
A. ขาพเจาสอนเรื่องสุขภาพเปนงานหลัก  
B. ขาพเจาสอนเรื่องสุขภาพเปนบางครั้ง เพราะไมใชงานหลัก 
C. ขาพเจาไมไดสอนเรื่องสุขภาพ 

 
แบบสอบถามนี้  ทานจะตอง  โดย  1  
กรุณาอยาขีดเขียนขอความใดๆลงในแบบสอบถาม 
 
II.  
 
5. ทานเคยสูบบุหรี่ หรือไม? 

A. เคย 
B. ไมเคย 

6. ในปท่ีผานมา ทานเคยสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนหรือไม?  
A. เคย 
B. ไมเคย 

7. ปจจุบันทานสูบบุหรี่ทุกวนั เปนบางครั้ง หรือไมสบูเลย?  

A. สูบทุกวัน 
B. เปนบางครั้ง 
C. ไมสูบเลย 

8. ทานเคยเคี้ยวยาเสน ยาฉนุอม/จุกทางปาก ยานัตถุท่ีมีสวนผสมของยาสูบสูดทางจมูก หรอื
หมากพลูท่ีมียาเสนเปนสวนประกอบ หรือไม?  

A. เคย 
B. ไมเคย 

9. ในปท่ีผานมา ทานเคยเคี้ยวยาเสน ยาฉนุอม/จุกทางปาก ยานัตถุท่ีมีสวนผสมของยาสูบสูดทาง
จมูก หรือหมากพลูท่ีมียาเสนเปนสวนประกอบ ในบริเวณโรงเรียนหรือไม?  

A. เคย 
B. ไมเคย 
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10. ทานเคี้ยวยาเสน ยาฉนุอม/จุกทางปาก ยานัตถุท่ีมีสวนผสมของยาสูบสูดทางจมูก หรือหมาก
พลูท่ีมียาเสนเปนสวนประกอบ ทุกวัน เปนบางครั้ง หรือไมใชเลย? 

A. ใชทุกวนั 
B. ใชเปนบางครัง้ 
C. ไมใชเลย 

11. ทานเคยสูบซิการ บุหรี่มวนเอง ฮุคกา/บารากู ไปป หรือขี้โย หรือไม?  
A. เคย 
B. ไมเคย 

12. ในปท่ีผานมา ทานเคยสูบซิการ บุหรี่มวนเอง ฮุคกา/บารากู ไปป หรือขี้โย ในบริเวณ
โรงเรียนหรือไม?  

A. เคย 
B. ไมเคย 

13. ทานสูบซิการ บุหรี่มวนเอง ฮุคกา/บารากู ไปป หรอืขี้โย ทุกวนั เปนบางครั้ง หรือไมใชเลย?  
A. สูบทุกวัน 
B. เปนบางครั้ง 
C. ไมสูบเลย 

14. ทานเคยไดรับความชวยเหลอืจากโรงเรยีนในการชวยเลิกสูบบุหรี่หรอืใชยาสูบชนดิอืน่ๆ หรอืไม?  
A. ไมเคยสูบบุหรี่หรือใชยาสบูชนิดอื่นๆ 
B. ไดรับ 
C. ไมไดรับ 

 
III.  
 
15. ทานคิดวาควรมีการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตางๆ หรือไม?  

A. เห็นดวย 
B. ไมเห็นดวย 

16. ทานคิดวาควนับุหรี่จากการสูบของผูอืน่มีอันตรายตอทาน หรือไม?  
A. มี 
B. ไมมี 

17. ทานคิดวาการสูบบุหรี่/ใชยาสูบของครมีูอิทธิพลตอการสูบบุหรี่/ใชยาสูบของเยาวชน หรอืไม?  
A. มี 
B. ไมมี 
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18. ทานคิดวาครมีูความจําเปนตองไดรับการอบรมเฉพาะ เพือ่สามารถสอนนกัเรยีนถึงวิธี
หลีกเลี่ยงหรอืเลิกสูบบุหรี่/ใชยาสูบ หรือไม?  

A. จําเปน 
B. ไมจําเปน 

19. ทานคิดวาโรงเรียนควรมนีโยบายหรือกฎระเบียบ ในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของ
นักเรียนในบริเวณโรงเรียน หรือไม?  

A. ควรม ี
B. ไมควรม ี

20. ทานคิดวาโรงเรียนควรมนีโยบายหรือกฎระเบียบ ในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบของ
บุคลากรในบริเวณโรงเรียน หรือไม?  

A. ควรม ี
B. ไมควรม ี

21. ทานคิดวาควรอนญุาตใหโรงงานยาสูบ หรือบริษัทบุหรี่สนับสนุนโรงเรียนหรอืกิจกรรมใดๆ 
ของโรงเรียน เชน ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนสิง่ปลูกสราง หรอืงานกีฬา เปนตน หรือไม?  

A. ควร 
B. ไมควร  

22. ทานคิดวาควรมีการหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิด ในทกุรปูแบบ หรือไม?  
A. ควร 
B. ไมควร  

23. ทานคิดวาราคาของผลิตภัณฑยาสูบควรเพิ่มขึ้น หรือไม?  
A. ควร 
B. ไมควร  

24. ทานคิดวาโรงงานยาสูบ หรือบริษัทบุหรี่ชักชวนใหเยาวชนสูบบุหรี่/ใชยาสูบ หรือไม?  
A. ใช 
B. ไมใช  

25. ทานตระหนกัเกี่ยวกับการสูบบุหรี่/ใชยาสูบของเยาวชนในชุมชนของทานมากนอยเพียงใด?   
A. ตระหนกัมาก 
B. ตระหนกับาง 
C. ไมตระหนกัเลย 

26. การสูบบุหรี่/ใชยาสูบทําใหติด ใชหรือไม?  
A. ใช 
B. ไมใช 
C. ไมทราบ 
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27. การสูบบุหรี่/ใชยาสูบทําใหเปนโรคมาเลเรีย ใชหรือไม?  
A. ใช 
B. ไมใช 
C. ไมทราบ 

28. การสูบบุหรี่/ใชยาสูบทําใหเปนมะเร็งปอด ใชหรือไม?  
A. ใช 
B. ไมใช 
C. ไมทราบ 

29. การสูบบุหรี่/ใชยาสูบทําใหเปนโรคหัวใจ ใชหรือไม?  
A. ใช 
B. ไมใช 
C. ไมทราบ 

30. ทานเคยแนะนํานกัเรียนใหเลิกสูบบุหรี่/ใชยาสูบ หรือไม?  
A. เคย 
B. ไมเคย 

 
IV.  
 
31. บุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบชนิดอื่นๆ สามารถจาํหนายไดในบริเวณโรงเรียนของทาน หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 

32. บุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบชนิดอื่นๆ สามารถหาซือ้ไดภายใน 100 เมตร จากรอบโรงเรียนของ
ทาน หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 

33. บุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบชนิดอื่นๆ สามารถหาซือ้ไดภายใน 500 เมตร จากรอบโรงเรียนของ
ทาน หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 
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34. โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีหามเปนการ ในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบ
ของนกัเรียนภายในอาคารโรงเรียน หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 

35. โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีหามเปนการ ในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบ
ของนกัเรียนภายนอกอาคารโรงเรียน แตอยูในบริเวณโรงเรียน หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 

36. โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีหามเปนการ ในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบ
ของนกัเรียนในกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนไมวาจะจัดที่ใดก็ตาม หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 

37. โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีหามเปนการ ในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบ
ของบุคลากรโรงเรียน ภายในอาคารโรงเรียน หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 

38. โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีหามเปนการ ในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบ
ของบุคลากรโรงเรียนภายนอกอาคารโรงเรียน แตอยูในบริเวณโรงเรียน หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 

39. โรงเรียนของทานมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีหามเปนการ ในการหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบ
ของบุคลากรโรงเรียนในกจิกรรมที่โรงเรียนสนับสนนุไมวาจะจัดที่ใดก็ตาม หรือไม?  

A. ใช 
B. ไมใช  
C. ไมทราบ 
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40. นักเรียนปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ หรือกฎระเบยีบของโรงเรยีน ในการหามสูบบุหรี่/การ
ใชยาสูบชนิดอื่นๆ เพียงใด?  

A. ไมมีนโยบาย ขอบังคับ หรือกฎระเบียบในการหามสูบบุหรี่หรือการใชยาสูบชนิดอื่นๆ 
B. มีการปฏิบัตติามอยางสมบูรณ  
C. มีการปฏิบัตติามบางสวน 
D. ไมมีการปฏิบัติตามเลย 

41. บุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ หรือกฎระเบียบของโรงเรียน ในการหาม
สูบบุหรี่/การใชยาสูบชนิดอื่นๆ เพียงใด?  

A. ไมมีนโยบาย ขอบังคับ หรือกฎระเบียบในการหามสูบบุหรี่หรือการใชยาสูบชนิดอื่นๆ 
B. มีการปฏิบัตติามอยางสมบูรณ  
C. มีการปฏิบัตติามบางสวน 
D. ไมมีการปฏิบัติตามเลย 

42. โรงเรียนของทานมีนโยบาย ขอบังคับ หรือกฎระเบยีบท่ีหามสูบบุหรี่/ใชยาสูบทุกชนิดกับ
ผูปกครอง/ผูมาติดตอ ในบริเวณโรงเรยีน หรืองานที่โรงเรียนสนบัสนุนจัดนอกโรงเรียน 
หรือไม?  

A. มี 
B. ไมมี 

 
V.   
 
43. โรงเรียนของทานมีสวนใดสวนหนึง่ของหลักสูตรที่เกีย่วกับการปองกันการสูบบุหรี่/การใชยาสูบ
ชนิดอื่นๆ หรอืไม?  

A. มี 
B. ไมมี 

44. ทานมีอุปกรณการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่/ใชยาสูบชนดิอื่นๆ และการปองกนัการสูบ
บุหรี่ในเยาวชน หรือไม?  

A. มี 
B. ไมมี 

45. ทานเคยไดรบัการฝกอบรมเพื่อปองกันการสูบบุหรี่/ใชยาสูบชนิดอื่นๆ ในเยาวชน หรือไม?  
A. เคย 
B. ไมเคย 
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46. โรงเรียนของทานมีโครงการหรือกิจกรรม (เชน สัมมนา เปนตน) เพื่อใชในการสอนการ
ปองกนัการสบูบุหรี่/การใชยาสูบชนิดอืน่ๆ ใหแกนกัเรียนในโรงเรยีนของทาน หรือไม?  

A. มี 
B. ไมมี 
C. ไมทราบ 

47. ใน 30 วัน (1 เดือน) ท่ีผานมา ทานสบูบุหรี่กี่วัน? 
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 

48. ใน 30 วัน (1 เดือน) ท่ีผานมา ในวนัที่สูบบุหรี่ ทานสูบบุหรี่กี่มวน? 
A. ไมไดสูบบุหรี่เลยใน 30 วนั (1 เดือน) ท่ีผานมา 
B. นอยกวา 1 มวนตอวัน 
C. 1 มวนตอวัน 
D. 2-5 มวนตอวัน 
E. 6-10 มวนตอวัน 
F. 11-20 มวนตอวัน 
G. มากกวา 20 มวนตอวัน 

49. ใน 30 วัน (1 เดือน) ท่ีผานมา ทานสบูบุหรี่ย่ีหอใดเปนประจาํ?         
(เลือกเพียง 1 คําตอบเทานั้น) 

A. ไมไดสูบบุหรี่ใน 30 วัน (1 เดือน) ท่ีผานมา 
B. ไมมีย่ีหอใดที่สูบประจํา 
C. มารลโบโร (Marlboro) 
D. แอล แอนด เอ็ม (L & M) 
E. ไมลด เซเวน (Mild Seven) 
F. กรองทิพย 
G. สายฝน 
H. ย่ีหออื่นๆ 
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50. บุหรี่ท่ีซื้อมาครั้งสุดทายเปนลักษณะใด (เลือกเพียง 1 คําตอบ เทานั้น) 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยสูบแตปจจุบันไมไดสูบ 
C. ซื้อมาเปนซอง 
D. ซื้อมาเปนมวน 

51. ทานคิดอยางไรตอราคาบุหรี่ในปจจุบัน? (เลือกเพียง 1 คําตอบ เทานั้น) 
A. ไมเคยสูบบุหรี่เลย 
B. เคยสูบแตปจจุบันไมไดสูบ 
C. แพง แตยังสามารถหาซื้อได โดยซือ้ในจํานวนที่ลดลง 
D. แพง แตยังสามารถหาซื้อได และซ้ือในจํานวนที่เทาเดิม 
E. ราคายตุิธรรม 
F. ราคาถกู 
G. ราคาถกูมาก สามารถหาซื้อไดตลอดเวลา 

52. ทานเงนิเดือนเทาไรในปจจุบัน 
A. ไมมีรายได 
B. 1 – 999 บาท 
C. 1,000 – 4,999 บาท 
D. 5,000 – 9,999 บาท 
E. 10,000 – 24,999 บาท 
F. มากกวา 25,000 บาท 

53. โรงเรียนของทานอยูในภาคใด 
A. กรุงเทพมหานคร 
B. ภาคเหนือ 
C. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
D. ภาคกลาง 
E. ภาคใต 






