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สถานการณ์บ้านปลอดบุหรี่และพฤติกรรมสูบบุหรี่ของพ่อ
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์*1,2 เบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์1
ศิโรนี โต๊ะสัน1 ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม3
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ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
3
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเชิงสารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการเปลี่ยนแปลงอัตราการได้รับควัน
บุหรี่ในบ้านของประชากรไทยระหว่าง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554 2) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพ่อ และ
3) ศึกษาทัศนคติและความต้องการที่จะปูองกันและแก้ไขปั ญหาและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของพ่อ ใช้
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการสารวจทั้งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการสารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่
ระดับโลกปี พ.ศ. 2552 และ 2554 และการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ปี พ.ศ.2550 และ
2554 และข้อมูลปฐมภูมิจากโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพ่อ ที่สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม
กับพ่อที่สูบบุหรี่และมีลูกอายุไม่เกิน 10 ปี และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครรวมจานวนทั้งสิ้น 403
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหลายขั้น ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 36-40 ของประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไปที่ได้รับควันบุหรี่ในบ้านตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง ร้อยละ 80 ของพ่อผู้สูบบุหรี่มีการสูบบุหรี่
ขณะอยู่ในบ้านส่วนพ่อที่สูบบุหรี่พบว่ามีถึงสองในสาม (ร้อยละ 68.2) ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ในบริเวณบ้าน
ส่วนต่างๆ ได้แก่ บริเวณรั้วบ้าน บริเวณระเบียงบ้านและห้องน้า ความกังวลใจของพ่อที่สูบบุหรี่ พบว่า กังวล
เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองร้อยละ 55.4 และกังวลใจในเรื่องสุขภาพของลูกร้อยละ 45.8 และกังวลเรื่องการ
เลียนแบบในการสูบบุหรี่ร้อยละ 52.1 สาหรับการเลิกบุหรี่ ร้อยละ 54.6 มีความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่โดยระบุ
เหตุผลสาคัญคือ เพื่อสุขภาพของตนเอง/มีปัญหาเรื่องสุขภาพ รองลงมาเพื่อสุขภาพของลูกและภรรยา และ
ร้อยละ 56.0 เห็นด้วยกับการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่
ดัง นั้ น ควรเพิ่ ม การรณรงค์ ส ร้ า งกระแสการไม่ สู บ บุ ห รี่ ในทุ ก พื้ นที่ ข องบ้ า นและให้ ส ถานบริ ก าร
สาธารณสุข/คลินิกเด็กที่ทางานเกี่ยวกับการเจ็บปุวยของเด็กเล็กได้บูรณาการการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ปกครอง
เข้าไว้ในแผนการรักษาเด็กเล็ก
คาสาคัญ: การสูบบุหรี่ของพ่อ / ควันบุหรี่มือสอง / บ้านปลอดบุหรี่
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Abstract
This study aimed to 1) evaluate the transition rate of the level of second-hand
smoke at home in populations of Thailand between 2007-2011, 2) to study smoking behavior
of father, 3) identify problems and effects from the smoking at home from fathers’
perspectives, and 4) to describe fathers’ attitude and need to prevent and resolve effects
from the second-hand smoke in home. This quantitative research used secondary data from
the Global Adult Tobacco Survey, Thailand country report in 2009 and 2012 and the Smoking
and Alcohol Drinking Behavior Survey in 2007 and 2011. Also, the researchers used a primary
data from the father smoking survey. Data were collected by questionnaire interview with403
smoking dad who have a child aged not more than 10 year olds. Samples were selected from
Bangkok with a stratified multi-stage sampling. The results from national surveys found that in
the year 2011, about 36-40 percent of populations aged 15 years and above exposed to
second-hand smoke at home at least once a month and 80 percent of smokers smoked at
home. The father survey found that two third (68.2%) of fathers smoked at home, mostly in
front of fence, at the terrace and the rest room. Smoking dads had concerns on their health
(55.4%), concerns on child’s health (45.8%),and about smoking imitation in child (52.1%). 54.6
percent of smoking dad had thought to quit smoking with the reasons from their health
problems and their child’s and couple’s health problems, respectively. Fifty-six agreed with
the smoke-free home campaign. So, campaign for smoke free home and integration in child
health clinic are important for child health and quit smoking of caregivers.
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