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Abstract 
 Purpose: This study aimed to examine the lifetime prevalence of alcohol and tobacco use in 
Thai high school students and determine the relationships between socio-demographic factors and 
substances use in Bangkok and Nakorn Pathom.
 Design: Descriptive study design.
 Method: 624 students from three high schools stratified by grade level were recruited. Data 
collection included socio-demographics and specific questions from the Alcohol, Smoking and 
Substance Involvement Screening Test (ASSIST) to examine lifetime use. Data analyses involved 
descriptive statistics followed by binary logistic regression analysis to create predictive models.  
 Main findings: Almost ten percent of high school students reported ever smoking tobacco 
and 34.8% reported ever consuming alcohol. Regression modelling revealed that school type, sex, 
home structure, parent’s education level, and grade point average (GPA) accounted for 18 % of the 
variance in predicting alcohol use among the students. However, sex, school type, perceived sufficient 
income, home structure, and GPA accounted for 15.8% of the variance in predicting tobacco  
smoking.
 Conclusion and recommendations: Alcohol use in this group was relatively low, but the 
percentage of students smoking tobacco is significantly higher than other countries. These data 
suggest that increased focus on developing and testing specific tobacco smoking prevention policies, 
as well as readily available tobacco cessation strategies are imperative to decrease the alarmingly 
high rates of tobacco smoking reported by students. Further study with larger cohorts of high school 
students is needed to confirm the lifetime prevalence of tobacco smoking reported here and to 
gather longitudinal surveillance data on the prevalence of continued smoking into adulthood.  
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ความชุกและปัจจัยทำานายการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย*

ศิรดา เกษรศรี, พย.ม.1 สาธกา พิมพ์รุณ, พย.ม.1  นพพร ว่องสิริมาศ, ปร.ด.1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของการสูบบุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอล์	 และรวมถึง

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จังหวัดกรุงเทพฯ	

และนครปฐม

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงพรรณา	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน	624	คน	จากโรงเรียนมัธยม	3	แห่ง	

ในเขตกรุงเทพฯ	และจังหวัดนครปฐม	ซ่ึงได้รับการเลือกจากการแบ่งระดับช้ันการศึกษา	โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วน

บุคคล	และแบบวัดการใช้สารเสพติด	(The	Alcohol,	Smoking	and	Substance	Involvement	Screening	Test;	

ASSIST)	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติถดถอยโลจิสติกแบบไบนารีเพ่ือสร้างสมการทำานาย

 ผลการวิจัย: ผลการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพบว่ามีการสูบบุหร่ีประมาณร้อยละ	10	และด่ืมแอลกอฮอล์

ร้อยละ	 34.8	 จากการทดสอบสมการทำานาย	พบว่า	 เพศ	ประเภทของโรงเรียน	 สถานภาพสมรสบิดามารดา	 ระดับ 

การศึกษาของบิดามารดา	และผลการศึกษา	(GPA)	ร่วมกันทำานายการด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ	17.7	

โดย	เพศ	ประเภทของโรงเรียน	การรับรู้ความเพียงพอของรายได้	สถานภาพสมรสบิดามารดา	และผลการศึกษา	สามารถ

ร่วมกันทำานายการสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ	15.8

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	การศึกษาน้ีพบว่า	อัตราการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างตำา่	แต่อัตราการสูบบุหร่ี

สูงกว่าประเทศอ่ืนๆ	อย่างมีนัยสำาคัญ	ข้อมูลการวิจัยน้ีสนับสนุนการพัฒนาและทดสอบนโยบายการป้องกันการสูบบุหร่ี

ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง	 รวมท้ังกลยุทธ์การเลิกสูบบุหร่ีเพ่ือลดอัตราการสูบบุหร่ีท่ีสูงข้ึนของนักเรียน	 รวมถึงควรศึกษา 

เพ่ิมเติมในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดเพ่ิมข้ึน	 เพ่ือยืนยันความชุกของการสูบบุหร่ีและเพ่ือรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังใน 

ระยะยาวเก่ียวกับความชุกของการสูบบุหร่ีต่อเน่ืองในวัยผู้ใหญ่
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