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บทคัดย่อ

การวิจัยประเมินผลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฉลากค�ำเตือนบนซองบุหรี่ต่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นปีที่ 4-6) ปีการศึกษา 2561 ในจังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 270 คน ได้รับคัดเลือกด้วยการสุ่มแบบกลุ่มสองขั้นตอนและแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 135 คน ได้แก่ กลุ่ม
แรกสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่แบบทั่วไป กลุ่มที่สองสังเกตภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่แบบ
เรียบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ชิงอนุมาน
ผลการวิจัย พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 15.6 เคยทดลองสูบบุหรี่ และร้อยละ 5.6 สูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา
ภาพที่ ว างบนซองบุ ห รี่ แ บบเรี ย บมี ก ารตอบสนองทางอารมณ์ สู ง กว่ า ภาพที่ ว างบนซองบุ ห รี่ ข นาดร้ อ ยละ 85
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) และตัวอย่างทีไ่ ม่สบู บุหรีแ่ ละเคยสูบบุหรีแ่ ต่เลิกแล้วทีส่ งั เกตภาพค�ำเตือนขนาด
ร้อยละ 85 บนซองบุหรีแ่ บบเรียบ มีความตัง้ ใจไม่สบู บุหรีไ่ ม่แตกต่างจากตัวอย่างทีส่ งั เกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ
85 บนซองบุหรี่ทั่วไป (p>0.05) ดังนั้น ภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ที่วางบนซองบุหรี่แบบเรียบ จึงเป็นมาตรการ
ที่ได้ผลในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์เชิงลบทั้งความน่ากลัว น่าขยะแขยง และวิตกกังวล รวมถึง
เพิ่มความโดดเด่นของการสังเกตอันตรายของการสูบบุหรี่ได้ชัดเจนขึ้น
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Abstract

This evaluation research aimed to study the effect of pictorial health warning labels on having no
intention to smoke. The samples were consisted of 270 upper secondary school students (M 4-M 6),
academic year of 2008 in Sakon Nakhon Province. The two-stage cluster sampling was used to select the
two groups of the sampled students, the group who have exposed to the 85% pictorial health warning labels
placing on branded cigarette packaging and the group who exposed to the similar pictorial health warning
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labels placing on plain cigarette packaging, 135 sampled students in each group. Data collection was done
by using self-administered questionnaire. Data analysis was done by computing descriptive statistics and
inferential statistics. The results showed that 15.6% of samples had tried smoking, and 5.6% had smoked in
the past 30 days. Pictures placing on the plain cigarette packaging had significantly higher emotional response
than those viewed the 85% pictorial health warning labels placing on the branded cigarette packaging (p<0.05).
The non-smokers and former smokers who viewed the 85% pictorial health warning labels placing on the
plain cigarette packaging had no difference of intention to not smoking compare to those who viewed the 85%
pictorial health warning labels placing on the branded cigarette packaging (p>0.05). Therefore, 85% pictorial health warning labels placing on the plain cigarette packaging is an effective measure to evoke negative
emotional response in regard to fear, disgust, and anxiety, including increasing the visibility on the hazards
of cigarette smoking clearly.
Correspondence: Sarunya Benjakul
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บทน�ำ

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่ 1,300 ล้านคน
ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กว่า 6.3 ล้านคน
และเสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่ 844,000 คน(1)
โดยโรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้สูบบุหรี่เสียชีวิต
ปีละ 1.59 ล้านคน(2) ดังนั้น หากเริ่มต้นสูบบุหรี่ตั้งแต่
อายุยังน้อยจึงมีโอกาสร้อยละ 50 ที่จะเสียชีวิตก่อนวัย
อันควร โดยมีอายุสั้นกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อย่างน้อยกว่า
10 ปี(3)
ส�ำหรับประเทศไทย พบผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคทีเ่ กิด
จากการสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจาก 45,136 คนใน
ปี พ.ศ. 2547 เป็น 51,651 คนในปี พ.ศ. 2557(4) โดย
มีอายุในขณะเสียชีวติ สัน้ กว่าคนทีไ่ ม่สบู บุหรี่ 18 ปี(5) ส่วน
สถานการณ์การสูบบุหรี่ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไป ที่แม้อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ
32.0 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 19.1 ในปี พ.ศ.
2560 แต่ เ ป็ น การลดลงอย่ า งชะลอตั ว โดยพบการ
เปลี่ยนแปลงลดลงจากร้อยละ 1.6 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ.
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2534-2550 เป็นร้อยละ 1.0 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ.
2550-2560 โดยในรอบ 10 ปีนี้ พบอัตราการสูบบุหรี่
ทุกกลุ่มวัยลดลง ยกเว้นกลุ่มเยาวชนอายุ 15-18 ปี
ที่พบเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ต่อปี โดยเพิ่มจากร้อยละ 7.3
ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 7.8 ในปี พ.ศ. 2560
เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายจั ง หวั ด พบว่ าจั ง หวั ด สกลนคร
ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคอีสานที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด
เป็นล�ำดับที่ 4 ของประเทศ โดย 3 จังหวัดล�ำดับแรก
เป็นจังหวัดในภาคใต้ทงั้ หมด นอกจากนี้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับผลการส�ำรวจรายจังหวัดในปี พ.ศ. 2554 พบว่า
จังหวัดสกลนคร มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
37.8 โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 18.8 เป็นร้อยละ
25.9(6) จึงอาจส่งผลให้เยาวชนในจังหวัดนี้ มีโอกาสทีจ่ ะ
มีความตั้งใจที่จะทดลองสูบบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ในอนาคต
เนื่องจากคุ้นชินหรือรับรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติ
ในปี ค.ศ. 2011 องค์การอนามัยโลก ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินนโยบายและมาตรการควบคุม
ยาสูบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (best buys policy) ที่มี

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 2 ต.ค. - ธ.ค. 2564

ผลต่อเนื่องให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้ส�ำเร็จ รวม 4 มาตรการ ได้แก่ การขึ้นภาษี
การห้ามโฆษณา การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและ
การพิมพ์ค�ำเตือนบนซองบุหรี่(7) โดยมาตรการพิมพ์
ค�ำเตือนบนซองบุหรี่นี้ จัดอยู่ในมาตราที่ 11 ว่าด้วย
แนวทางเพือ่ การบรรจุหบี ห่อและการปิดฉลากผลิตภัณฑ์
ยาสูบของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภค
ยาสูบขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control:
WHO FCTC) ที่ ใ ห้ ข ้ อ แนะน� ำ ว่ า พื้ น ที่ ค� ำ เตื อ นด้ า น
สุขภาพควรมีขนาดร้อยละ 50 แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
30 ของพื้นที่แสดงหลัก และอาจอยู่ในรูปแบบภาพหรือ
ภาพสั ญ ลั ก ษณ์ (8) เพราะภาพค� ำ เตื อ นนอกจากเป็ น
การสื่อสารผ่านรูปภาพที่เข้าถึงผู้สูบบุหรี่ทุกกลุ่มวัยแล้ว
ยังช่วยเพิ่มการมองเห็นและเข้าใจในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุที่ไม่เข้าใจภาษาเขียน อีกทั้งภาพที่มีขนาด
ยิ่งใหญ่ ยิ่งสามารถสื่อข้อมูลได้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจรวมถึง
ข้อมูลด้านการเลิกบุหรี่ด้วย(8-9) ส�ำหรับประเทศไทยได้
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การให้ ข ้ อ มู ล ความรู ้ โ ทษพิ ษ ภั ย
ของบุหรี่ด้วยการพิมพ์ข้อความค�ำเตือนบนซองบุหรี่มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และมีวิวัฒนาการของค�ำเตือน
บนซองบุหรีเ่ รือ่ ยมา จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2556 กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศเพิม่ ขนาดของค�ำเตือนบนซอง
บุหรี่ 4 สี 10 แบบจากขนาดร้อยละ 55 เป็นขนาด
ร้อยละ 85 ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.
2557 เป็นต้นมา(10)
นอกจากนี้ WHO FCTC ยังแนะน�ำให้ประเทศ
ภาคี ส มาชิ ก จั ด ท� ำ ภาพค� ำ เตื อ นบนซองบุ ห รี่ ต ามแนว
ปฏิบัติมาตราที่ 11 โดยเพิ่มความเด่นชัดของข้อความ
และภาพค�ำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนซองบุหรี่ รวมถึง
ป้องกันมิให้หีบห่อหรือซองบุหรี่ดึงความสนใจออกไป
จากข้อความและภาพค�ำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ นั่นก็
คือ การแนะน�ำให้จดั ท�ำซองบุหรีแ่ บบเรียบ (plain packaging) ซึ่งหมายถึงซองบุหรี่ที่จัดท�ำให้มีลักษณะเป็น
มาตรฐานแบบเดียวกันทั้งสีของซอง ขนาดตัวอักษรของ

ฉลากค�ำเตือนบนซองบุหรี่

ยี่ห้อบุหรี่ รูปภาพหรือข้อความค�ำเตือนบนซองบุหรี่(8)
และจากการทบทวนการวิจยั แบบการวิเคราะห์อภิมาน (11-12)
แสดงให้เห็นประสิทธิผลของซองบุหรี่แบบเรียบเมื่อ
เปรียบเทียบกับซองบุหรี่แบบทั่วไปในประเด็นต่างๆ
ได้แก่ การลดความดึงดูดในการสูบเพราะเกิดการรับรู้ว่า
บุหรี่ในซองนี้ด้อยคุณภาพ รสชาติไม่ดี และเป็นสินค้า
ราคาถูก เพิม่ การรับรูเ้ กีย่ วกับอันตรายของบุหรี่ ความรุนแรง
และความน่าเชื่อถือได้ของภาพค�ำเตือน โดยเฉพาะสีพื้น
ซองบุหรี่ที่ยิ่งเข้ม ยิ่งเพิ่มความชัดเจนของการมองเห็น
ภาพค�ำเตือน และเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกด้านลบเกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่จนอาจท�ำให้ผู้สูบบุหรี่ลดปริมาณสูบและ
เลิกสูบ ตลอดจนเพิ่มความตั้งใจที่จะไม่สูบและลดการ
ริเริ่มสูบบุหรี่ส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่
ดังนัน้ ประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกในเอเชีย
ที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบกับอนุบัญญัติซองบุหรีแ่ บบเรียบ พร้อมใช้ภาพ
ค�ำเตือนแบบใหม่ 4 สี 10 แบบ ขนาดร้อยละ 85 ซึ่งถือ
เป็นค�ำเตือนแบบรูปภาพ 4 สี ชุดที่ 5 (ภาพที่ 1) โดย
อนุบัญญัตินี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และมีผลให้บังคับใช้วัน
แรกในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 (13)
การวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของฉลากค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ชุดใหม่ที่วางบนซอง
บุหรี่ทั่วไป (branded cigarette packaging) กับซองบุหรี่
แบบเรียบ (plain cigarette packaging) ที่มีต่อการตอบ
สนองทางอารมณ์ทงั้ ความน่ากลัว น่าขยะแขยง ความวิตก
กังวลว่าอาจมีโอกาสหรือเจ็บป่วยดังภาพ และความโดด
เด่นหรือสังเกตภาพได้ชัดเจน รวมถึงความตั้งใจไม่สูบ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ยืนยันประสิทธิผลของการใช้ภาพค�ำเตือนขนาด
ร้ อยละ 85 บนซองบุ ห รี่ ที่แ ตกต่ างกั น ตลอดจนให้
ข้ อ เสนอเพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหีบห่อและการปิดฉลากผลิตภัณฑ์
ยาสูบทีส่ ง่ ผลต่อเนือ่ งไปยังการป้องกันเยาวชนไทยให้หา่ ง
ไกลจากการสูบบุหรี่
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ภาพที่ 1 ควันบุหรี่เป็น
อันตรายร้ายแรงต่อเด็ก

ภาพที่ 2 สูบบุหรี่ทาให้เป็น
โรคถุงลมปอดพอง

ภาพที่ 3 สูบบุหรี่ทาให้เป็น
มะเร็งปาก

ภาพที่ 4 เลิกบุหรี่
เพื่อลูก

ภาพที่ 5 สูบบุหรี่
ทาให้ตาบอด

ภาพที่ 6 สูบบุหรี่
ทาให้หัวใจวาย

ภาพที่ 7 สูบบุหรี่ทาให้
เป็นมะเร็งหลอดอาหาร

ภาพที่ 8 สูบบุหรี่ทาให้
เส้นเลือดสมองแตก

ภาพที่ 9 สูบบุหรี่ทาให้
เป็นมะเร็งปอด

ภาพที่ 10 สูบบุหรี่ทาให้
เป็นมะเร็งกล่องเสียง

ภาพที่ 1 ภาพค�ำเตือนแบบใหม่ 4 สี 10 แบบ ขนาดร้อยละ 85 ส�ำหรับวางบนซองบุหรี่แบบเรียบ

วัสดุและวิธีการศึกษา

รู ป แบบการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
ประเมินผล (experimental evaluation research) ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล 1 ครั้ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง
ประชากรและตัวอย่าง การวิจัยนี้ ประชากร
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561
ที่ก�ำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2 แห่ง
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
(จังหวัดสกลนคร) กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวนทั้งสิ้น
3,347 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561)(14)
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่ข้างต้น โดยมีขนาดตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่าง และคุณสมบัตติ ามทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนด ดังนี้
ขนาดตัวอย่าง การวิจยั นี้ ค�ำนวณขนาดตัวอย่าง
จากสู ต รของแดเนี ย ล (15) โดยแทนค่ า สู ต รของขนาด
ประชากร (N) เท่ากับ 3,347 คน และอ้างอิงค่าสัดส่วน
ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก
งานวิจัยของฉวีวรรณ เพ็งรักษา(16) ร้อยละ 91.5 ระดับ
ความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้
ร้อยละ 5.0 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 116 คน และวางแผน
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เก็บข้อมูลเพิม่ ร้อยละ 10 ของขนาดตัวอย่างทีค่ ำ� นวณได้
โดยอ้างอิงจากงานวิจยั ของฉวีวรรณ เพ็งรักษา(16) เช่นกัน
ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทีไ่ ด้รบั กลับคืน
จากวิธเี ก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง
ดังนัน้ ตัวอย่างทีต่ อ้ งจัดเก็บจึงมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 128 คน
ต่อ 1 โรงเรียน โดยมีจำ� นวนรวมทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 256 คน
การเลือกตัวอย่าง การวิจัยนี้ สุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ความน่าจะเป็นแบบกลุ่มสองขั้นตอน (two-stage
cluster sampling) โดยสุม่ โรงเรียนและห้องเรียนตัวอย่าง
ด้ ว ยการจั บ ฉลาก จากนั้ น จึ ง เก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก เรี ย น
ทุกคนในห้องเรียนตัวอย่างโดยไม่สุ่ม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1) เลือกโรงเรียน โดยมีเกณฑ์คัดเข้าเพื่อเลือก
โรงเรียนตัวอย่างเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตเทศบาลของอ� ำ เภอเมื อ งสกลนครและ
ผู้บริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือ จากเกณฑ์คัดเข้านี้
มีโรงเรียนทัง้ หมด 2 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ 1 มีจำ� นวน
นักเรียน 2,055 คน และโรงเรียนที่ 2 มีจ�ำนวนนักเรียน
1,292 คน จากนั้น ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก
ซึ่งการสุ่มครั้งที่ 1 เป็นโรงเรียนที่ก�ำหนดให้นักเรียน

ฉลากค�ำเตือนบนซองบุหรี่

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 2 ต.ค. - ธ.ค. 2564

ตัวอย่างสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ เห็นภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรีแ่ บบเรียบ
ทั่วไป (branded cigarette packaging) และโรงเรียนที่ (plain cigarette packaging) (ภาพที่ 2)
เหลือเป็นโรงเรียนที่ก�ำหนดให้นักเรียนตัวอย่างสังเกต

ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่
ร้อยละ 85
ภาพซ้าย: ภาพที่วางบนซองบุหรี่ทั่วไป
(branded cigarette packaging)
ภาพขวา: ภาพที่วางบนซองบุหรี่แบบเรียบ
(plain cigarette packaging) 

2) เลื อ กสายการเรี ย นและเลื อ กห้ อ งเรี ย น
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เลื อ กสายการเรี ย นแบบเจาะจงเป็ น
สาย การเรียนวิทย์-คณิต เนื่องจาก 2 โรงเรียนตัวอย่าง
ทีส่ มุ่ ได้มสี ดั ส่วนของจ�ำนวนห้องเรียนสายวิทย์-คณิตมาก
ทีส่ ดุ และในแต่ละชัน้ ปี มีจำ� นวนห้องเรียนของสายวิทย์คณิตเท่ากัน คือ 8 ห้องเรียน จากนั้น จึงใช้วิธีสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยการจับฉลากเพื่อเลือกห้องเรียน 1 ห้องเรียนต่อ
1 ชั้นปี โดยมีเกณฑ์คัดเลือกห้องเรียนของแต่ละชั้นปี
ได้แก่ ห้องเรียนวิทย์-คณิต ที่ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษ
วิ ท ยาศาสตร์ ดั ง นั้ น จึ ง มี ห ้ อ งเรี ย นตั ว อย่ า งรวม 3
ห้องเรียนต่อ 1 โรงเรียน หรือรวมทัง้ สิน้ 6 ห้องเรียน โดย
แต่ละห้องเรียนตัวอย่างมีนกั เรียนอยูร่ ะหว่าง 42-48 คน
3) เก็บข้อมูลนักเรียนตัวอย่างทุกคนในแต่ละ
ชั้นเรียน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า ได้แก่ นักเรียนที่ก�ำลังศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ได้รับการยินยอม
จากผู้ปกครอง และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ส่วนเกณฑ์
คัดออก ได้แก่ นักเรียนที่ย้ายโรงเรียน หรือเจ็บป่วยที่ไม่
สามารถมาโรงเรียนในวันทีจ่ ดั ให้มกี ารเก็บข้อมูล นักเรียน
ที่มีอาการตาบอดสี และขอถอนตัวออกขณะเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยเหตุผลใดๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่อง
มือที่ใช้ด�ำเนินงานวิจัย ได้แก่ 1) การจัดท�ำต้นแบบซอง

บุหรี่แบบเรียบที่มีสีพื้นเป็นสีน�้ำตาลอมเขียวแก่ประเภท
สีด้าน จ�ำนวน 4 ชุดๆ ละ 10 ภาพ รวม 40 ซอง และ
ต้นแบบซองบุหรี่ทั่วไป จ�ำนวน 40 ซอง ทั้งนี้เพราะ
ในช่วงด�ำเนินงานวิจัยนี้ อนุบัญญัติซองบุหรี่แบบเรียบ
ยังไม่มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้บุหรี่ซิกาแรตที่วางจ�ำหน่าย
ในท้องตลาดเป็นซองบุหรีแ่ บบทัว่ ไปทีม่ ภี าพค�ำเตือนบน
4 สี 10 แบบ ขนาดร้อยละ 85 ชุดที่ 4 ที่บังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557 และ 2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บ
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเองที่สร้าง
โดยผู้วิจัย จ�ำนวน 1 ชุด แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน 14 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เงินที่ได้รับจากผู้ปกครอง (บาทต่อวัน) การสูบบุหรี่ของ
คนในครอบครัว การสูบบุหรีข่ องเพือ่ นสนิท การเคยเห็น
ภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่ และการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ส่วนที่ 2 การตอบสนองทางอารมณ์ ต ่ อ การ
สังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ทั่วไป
และซองบุหรี่แบบเรียบ จ�ำนวน 10 ข้อๆ ละ 1 ภาพ และ
ในแต่ ล ะภาพ ให้ ป ระเมิ น ตั ด สิ น การตอบสนองทาง
อารมณ์ครบทั้ง 4 อารมณ์ ได้แก่ ความน่ากลัว ความน่า
ขยะแขยง ความวิตกกังวลว่าอาจมีโอกาสหรือเจ็บป่วย
ดังภาพ และความโดดเด่นหรือสังเกตภาพได้ชัดเจน
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โดยแต่ละอารมณ์ความรู้สึกมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0-10
คะแนน ซึ่งหมายความว่า เมื่อสังเกตภาพนั้นๆ แล้วไม่มี
การตอบสนองทางอารมณ์ใดๆ (0 คะแนน) หรือตอบ
สนองในระดับน้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึงมากที่สุด (10
คะแนน)
ส่วนที่ 3 ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่เมื่อสังเกตภาพ
ค�ำเตือน จ�ำนวน 1 ข้อ เพื่อวัดความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของ
ตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่หรือเคยทดลองสูบเพียง 1-2 ครั้ง
และตัวอย่างที่เคยสูบ แต่ไม่สูบในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ตั้งใจจะไม่สูบตลอดไป ไม่แน่ใจ/
ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าในอนาคตจะสูบบุหรี่หรือไม่ หรือ
ตั้ ง ใจจะสู บ บุ ห รี่ สั ก วั น หนึ่ ง ในอนาคต ส่ ว นตั ว อย่ า ง
ทีป่ จั จุบนั สูบหรือสูบในช่วง 30 วันทีผ่ า่ นมา วัดความตัง้ ใจ
ไม่สบู ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ตัง้ ใจจะเลิกสูบบุหรี่ หรือตัง้ ใจ
จะสูบบุหรี่ต่อไป
แบบสอบถามข้างต้นนี้ ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน
และทดลองใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ใน
จังหวัดสกลนคร ที่มีคุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา จ�ำนวน 103 คน แต่มิใช่กลุ่มเดียวกับที่ใช้ในการ
ศึกษาจริง และน�ำมาหาค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ โดย
วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งภายในด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)
ส�ำหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2 การตอบสนองทางอารมณ์
ต่อการสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ได้ค่าความ
เชื่อมั่นในด้านความน่ากลัว น่าขยะแขยง วิตกกังวล และ
โดดเด่น/สังเกตได้ชดั เจน เท่ากับ 0.875, 0.826, 0.696
และ 0.871 ตามล�ำดับ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
หรือการตอบสนองทางอารมณ์โดยรวม เท่ากับ 0.937
นอกจากนี้ ยังพบว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดในการสังเกต
30 วินาทีต่อ 1 ภาพ มีความเหมาะสม ไม่มากหรือ
น้อยเกินไป(17)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ MUPH 2018-175 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 4 คน
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จึ ง เริ่ ม ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นมกราคม
พ.ศ.2562 โดยชี้แจงโครงการวิจัย แจกเอกสารค�ำชี้แจง
และเอกสารใบยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อให้
นักเรียนน�ำไปขอให้ผู้ปกครองพิจารณาลงนามอนุญาต
และน�ำมาส่งคืนในวันรุ่งขึ้น ภายหลังได้รับค�ำยินยอม
จากผูป้ กครองแล้ว จึงเก็บข้อมูลในชัน้ เรียนๆ ละ 50 นาที
ในชั่วโมงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และ
เก็บข้อมูลในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสุม่ ให้สงั เกตภาพค�ำเตือน
ขนาดร้อยละ 85 บนซองแบบทั่วไปก่อน แล้วตามด้วย
โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสุ ่ มให้ สัง เกตภาพค� ำ เตื อนขนาด
ร้อยละ 85 บนซองแบบเรียบ โดยมีขนั้ ตอนการเก็บข้อมูล
ดังนี้
1) แบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนตัวอย่าง
ออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10-12 คน โดยแต่ละกลุ่ม
มีผู้ช่วยวิจัย 1 คน รับผิดชอบดูแล จากนั้นผู้วิจัยจึงเริ่ม
ชีแ้ จงแบบสอบถามและให้นกั เรียนตัวอย่างท�ำแบบสอบถาม
ไปพร้อมกัน ซึ่งเริ่มจากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป และรอจนกว่ า นั ก เรี ย นตั ว อย่ า งของแต่
ละกลุ่ม ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 เสร็จทุกคน
2) แบบสอบถามส่วนที่ 2 การตอบสนองทาง
อารมณ์ต่อการสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 โดย
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้ผชู้ ว่ ยวิจยั ประจ�ำกลุม่ เป็นผูโ้ ชว์ซองบุหรี่
ให้นักเรียนได้สังเกต เริ่มจากซองรูปภาพที่ 1 ไปจนถึง
ซองรูปภาพที่ 10 ในขณะที่นักเรียนตัวอย่างก�ำลังสังเกต
ภาพบนซองบุหรี่นั้น นักเรียนต้องตอบแบบสอบถาม
ครบทั้ง 4 อารมณ์ต่อ 1 รูปภาพ ภายในเวลา 30 วินาที
โดยผู้วิจัยเป็นผู้จับเวลา หลังจากสังเกตครบทั้ง 10 ซอง
แล้วผู้ช่วยวิจัยจะน�ำซองบุหรี่ทั้งหมดวางโชว์ไว้บนโต๊ะ
กลางของแต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงให้นักเรียนตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามส่วนที่เหลือต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ Independent samples t-test เพื่อเปรียบเทียบการ
ตอบสนองทางอารมณ์จากการสังเกตภาพค�ำเตือนขนาด
ร้อยละ 85 บนซองบุหรีแ่ บบทัว่ ไปและซองบุหรีแ่ บบเรียบ
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ฉลากค�ำเตือนบนซองบุหรี่

และเปรียบเทียบความตั้งใจไม่สูบบุหรี่เมื่อสังเกตภาพ
เมื่อจ�ำแนกนักเรียนตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม
ค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ที่แตกต่างกันโดย ตามการสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ทีว่ างอยูบ่ น
ใช้สถิติ Chi-square test
ซองบุหรี่ท่วั ไปและซองบุหรี่แบบเรียบ พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม
มีสถานะการสูบบุหรี่เกือบทั้งหมดไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ผลการศึกษา
อายุเมื่อทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง
การวิจยั นี้ มีนกั เรียนตัวอย่างทีใ่ ห้ขอ้ มูลสมบูรณ์ สองกลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดย
ครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 270 คน จ�ำแนกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ นักเรียนตัวอย่างในกลุ่มที่ให้สังเกตซองบุหรี่แบบเรียบ
135 คน ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ที่ สั ง เกตภาพค� ำ เตื อ นขนาด มี อ ายุ เ ฉลี่ ย เมื่ อ ทดลองสู บ ครั้ ง แรกน้ อ ยกว่ า นั ก เรี ย น
ร้อยละ 85 ที่วางบนซองบุหรี่แบบทั่วไป และแบบเรียบ ตั ว อย่ า งในกลุ ่ ม ที่ สั ง เกตซองบุ ห รี่ ทั่ ว ไป (x-=13.2,
ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่ไม่น้อยกว่าขนาดตัวอย่างที่ค�ำนวณได้ SD=2.3 ปี และ -x=15.3, SD=1.4 ปี, p<0.001)
โดยมีรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และ
3. การตอบสนองทางอารมณ์จากการสังเกต
ผลการศึกษาที่จ�ำแนกการน�ำเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่ขนาดร้อยละ 85 ประกอบด้วย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล นักเรียนตัวอย่าง จ�ำนวน อารมณ์ความรูส้ กึ ต่อความน่ากลัว น่าขยะแขยง วิตกกังวล
270 คน มีอายุเฉลี่ย 16.7 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และการรับรู้ความโดดเด่นหรือสังเกตภาพได้ชัดเจน
ร้อยละ 57.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 (SD=0.4) ซึ่ ง ผลการวิ จั ย เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ของการ
เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองโดยเฉลี่ย 91.2 (SD=30.8) ตอบสนองทางอารมณ์จากการสังเกตภาพค�ำเตือนบน
บาทต่อวัน ต�ำ่ สุด-สูงสุดอยูร่ ะหว่าง 40-300 บาทต่อวัน ซองบุหรี่ขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่แบบทั่วไปและ
มีบคุ คลใกล้ชดิ สูบบุหรี่ ร้อยละ 50.0 โดยมีความสัมพันธ์ แบบเรียบ พบว่า 4 ภาพใน 10 ภาพ มีคะแนนเฉลี่ยการ
เป็นบิดา ร้อยละ 27.0 และมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ ร้อยละ ตอบสนองครบทัง้ 4 อารมณ์จากการสังเกตภาพค�ำเตือน
14.5 คิดเป็นจ�ำนวนเฉลีย่ ของเพือ่ นทีส่ บู บุหรีเ่ ท่ากับ 3.3 บนซองบุหรีข่ นาดร้อยละ 85 ทีว่ างบนซองบุหรีแ่ บบเรียบ
(SD=2.2) คนต่อตัวอย่าง 1 คน เมื่อจ�ำแนกนักเรียน สูงกว่าที่วางบนซองบุหรี่ทั่วไป ได้แก่ ภาพที่ 2 สูบบุหรี่
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มตามการสังเกตภาพค�ำเตือน ท�ำให้เป็นโรคถุงลมปอดพอง ภาพที่ 3 สูบบุหรีท่ ำ� ให้เป็น
ขนาดร้อยละ 85 ทีว่ างอยูบ่ นซองบุหรีท่ วั่ ไปและซองบุหรี่ มะเร็งปาก ภาพที่ 5 สูบบุหรี่ท�ำให้ตาบอด และภาพที่ 8
แบบเรียบ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความ สูบบุหรีท่ ำ� ให้เส้นเลือดสมองแตก นอกจากนี้ ยังพบเพียง
แตกต่างกัน
1 ใน 10 ภาพ ได้แก่ ภาพที่ 1 “ควันบุหรี่เป็นอันตราย
2. การสูบบุหรีข่ องนักเรียน ในจ�ำนวนนักเรียน ร้ายแรงต่อเด็ก” เมื่อน�ำมาวางบนซองบุหรี่ทั่วไปและ
ตัวอย่าง 270 คน พบว่าร้อยละ 15.9 เคยทดลองสูบบุหรี่ ซองบุหรีแ่ บบเรียบ พบว่ามีผลการตอบสนองทางอารมณ์
โดยส่วนใหญ่ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 13-15 ปี ไม่แตกต่างกันทั้งความน่ากลัว (p-value=0.775) น่า
ร้อยละ 46.5 โดยมีอายุเฉลี่ยและอายุต�่ำสุดเมื่อทดลอง ขยะแขยง (p-value=0.562) วิตกกังวล (p-value=0.514)
สูบบุหรีค่ รัง้ แรกคือ 14.4 (SD=2.1) ปี และ 9 ปี ตามล�ำดับ และความโดดเด่น/สังเกตได้ชัดเจน (p-value=0.617)
สาเหตุส�ำคัญที่ลองสูบบุหรี่ คืออยากทดลองสูบ ร้อยละ เมื่อพิจารณาเป็นรายอารมณ์ความรู้สึก พบว่า 8 ใน 10
46.5 เมือ่ พิจารณาการสูบบุหรีป่ จั จุบนั พบว่าร้อยละ 5.6 ภาพ ยกเว้นภาพที่ 1 และ 4 เมื่อวางบนซองบุหรี่แบบ
สูบบุหรีใ่ นรอบ 30 วันทีผ่ า่ นมา โดยสูบบุหรีป่ ระเภทบุหรี่ เรียบ มีคะแนนเฉลีย่ ของความรูส้ กึ ขยะแขยง และการรับ
ซิกาแรตสูงสุด ร้อยละ 4.8 รองลงมา ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้า รู้ถึงความโดดเด่นหรือสังเกตภาพได้ชัดที่สูงกว่าเมื่อวาง
ร้อยละ 2.7
บนซองบุหรี่ทั่วไปอย่างชัดเจน (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การตอบสนองทางอารมณ์จากการสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ทีว่ างอยูบ่ นซองบุหรีท่ วั่ ไป
และซองบุหรี่แบบเรียบ (n=270)
คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตอบสนองทางอารมณ์ต่อภาพ
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่ ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
2
5
6
7
9
1
3
4
8
การตอบสนองทางอารมณ์ด้านความรู้สึกน่ากลัว
ซองบุหรี่ทั่วไป 7.1±2.8 6.5±2.7 5.4±2.9 3.6±3.2 6.4±2.8 4.8±3.1 7.1±2.7 6.1±2.6 6.8±2.7
ซองบุหรี่
7.2±2.7 7.6± 2.5 7.8±2.5 3.7±3.1 7.1±2.8 6.7±2.9 7.3±2.6
แบบเรียบ
7.6±2.5 7.4±2.5
t-test 0.286 3.478
7.432
0.384 1.991 5.109 0.787
4.627 1.904
p-value 0.775 0.001* <0.001* 0.701 0.048* <0.001* 0.432 <0.001* 0.058
การตอบสนองทางอารมณ์ด้านความรู้สึกน่าขยะแขยง
ซองบุหรี่ทั่วไป 6.7±2.8 6.2±2.7 6.0±2.7 3.2±3.2 6.1±2.7 5.0±3.1 6.5±2.7 6.2±2.5 6.6±2.6
ซองบุหรี่
แบบเรียบ
6.9±2.6 7.3±2.7 7.8±2.5 3.7±3.2 7.0±2.7 5.8±3.2 7.1±2.6 7.4±2.5 7.4±2.4
t-test 0.580 3.318
5.769
1.324 2.687 2.141 2.073
3.967 2.700
p-value 0.562 0.001* <0.001* 0.187 0.008* 0.033* 0.039* <0.001* 0.007*
การตอบสนองทางอารมณ์ด้านความรู้สึกวิตกกังวล
ซองบุหรี่ทั่วไป 6.4±3.1 5.8±2.9 5.6±2.9 3.9±3.3 5.7±2.9 6.0±3.0 5.8±2.7 5.6±2.9 6.3±2.7
ซองบุหรี่
แบบเรียบ
6.7±3.1 7.0±2.7 7.0±2.9 4.9±3.3 6.8±2.7 6.5±2.8 6.8±2.7 7.0±2.6 6.9±2.6
t-test 0.653 3.543
4.109
2.438 3.322 1.574 3.388
4.452 1.915
p-value 0.514 <0.001* <0.001* 0.015* 0.001* 0.117 0.001* <0.001* 0.057
การตอบสนองทางอารมณ์ต่อการรับรู้ถึงความโดดเด่น/สังเกตภาพได้ชัดเจน
ซองบุหรี่ทั่วไป 6.6±2.9 6.1±2.7 6.3±2.3 5.2±3.3 6.0±2.7 5.8±2.5 5.0±2.5 5.1±2.7 5.8±2.3
ซองบุหรี่
แบบเรียบ
6.8±2.7 7.2±2.7 7.3±2.8 5.7±3.2 7.0±2.6 6.9±2.6 7.1±2.6 7.0±2.8 7.1±2.5
t-test 0.501 3.593
3.422
1.283 3.281 3.608 6.812
5.618 4.586
p-value 0.617 <0.001* 0.001* 0.201 0.001* <0.001* <0.001* <0.001* <0.001*
ภาพค�ำเตือน
ที่วางบนซอง
บุหรี่

ภาพที่
10
6.3±2.5
7.5±2.5
3.962
<0.001*
6.3±2.6
7.3±2.3
3.047
0.003*
6.3±2.9
6.8±2.8
1.453
0.147
5.5±2.5
7.2±2.6
5.792
<0.001*

*p-value<0.05

4. ความตั้ ง ใจไม่ สู บ บุ ห รี่ เ มื่ อ สั ง เกตภาพ
ค�ำเตือน นักเรียนตัวอย่างทั้งหมด 270 คน จ�ำแนกเป็น
3 กลุม่ ตามสถานะการสูบบุหรี่ ไม่สบู บุหรีห่ รือเคยทดลอง
สูบบุหรี่เพียง 1-2 ครั้ง เคยสูบแต่ไม่สูบในช่วง 30 วันที่
ผ่านมา และสูบปัจจุบันหรือในรอบ 30 วันที่ผ่านมา
พบว่า 1) กลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่หรือเคยทดลองสูบบุหรี่
เพียง 1-2 ครั้ง ส่วนใหญ่ตั้งใจจะไม่สูบบุหรี่ตลอดไป
ร้อยละ 91.6 เมือ่ จ�ำแนกนักเรียนตัวอย่างกลุม่ นี้ ออกเป็น
1222

2 กลุ่มย่อยตามการสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85
พบว่า แม้กลุ่มที่สังเกตภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่แบบ
เรียบ มีความตัง้ ใจไม่สบู บุหรีส่ งู กว่ากลุม่ ทีส่ งั เกตภาพค�ำ
เตือนบนซองบุหรีท่ วั่ ไป แต่ไม่พบความแตกต่างทีช่ ดั เจน
(ร้อยละ 94.9 และร้อยละ 88.2, p-value=0.093)
2) นักเรียนตัวอย่างที่เคยสูบ แต่ไม่สูบในรอบ 30 วันที่
ผ่านมา พบว่าร้อยละ 82.1 มีความตั้งใจจะไม่กลับมา
สูบบุหรี่อีกอย่างแน่นอน โดยนักเรียนตัวอย่างที่สังเกต
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ภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่แบบเรียบ
แม้ มี ค วามตั้ ง ใจไม่ สู บ บุ ห รี่ สู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ สั ง เกตภาพ
ค�ำเตือนบนซองบุหรีท่ วั่ ไป แต่ไม่พบความแตกต่างทีช่ ดั เจน
เช่นกัน (ร้อยละ 90.9 และร้อยละ 76.5, p-value=0.619)
และ 3) นักเรียนตัวอย่างที่สูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่
ผ่านมา พบว่า ตั้งใจจะเลิกบุหรี่ ร้อยละ 80.0 โดยกลุ่มที่

ฉลากค�ำเตือนบนซองบุหรี่

สังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ที่วางบนซองบุหรี่
แบบเรียบทุกคน (7 คน) ตั้งใจจะเลิกสูบสูบบุหรี่ ขณะที่
กลุ่มที่สังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ที่วางบน
ซองบุหรี่ทั่วไป มีเพียง 5 ใน 8 คน ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนตัวอย่าง จ�ำแนกการสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ทั่วไปหรือแบบเรียบ
และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่
การสังเกตภาพค�ำเตือน
p-value
ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่
ขนาดร้อยละ 85
รวม
ซองบุหรี่ทั่วไป ซองบุหรี่แบบเรียบ
นักเรียนตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่หรือเคยทดลองสูบเพียง 1-2 ครั้ง (n=227)
0.093
ตั้งใจจะไม่สูบบุหรี่ตลอดไป
208 (91.6)
97 (88.2)
111 (94.9)
ไม่แน่ใจ/ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าในอนาคตจะสูบบุหรี่หรือไม่
16 (7.1)
12 (10.9)
4 (3.4)
ตั้งใจที่จะสูบบุหรี่สักวันหนึ่งในอนาคต
3 (1.3)
1 (0.9)
2 (1.7)
นักเรียนตัวอย่างที่เคยสูบ แต่ไม่สูบในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (n=28)*
0.619
ตั้งใจจะไม่กลับมาสูบบุหรี่อีกอย่างแน่นอน
23 (82.1)
13 (76.5)
10 (90.9)
ไม่แน่ใจ/ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าในอนาคตจะกลับมาสูบบุหรี่
5 (17.9)
4 (23.5)
1 (9.1)
หรือไม่ตั้งใจที่จะสูบบุหรี่สักวันหนึ่งในอนาคต
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
นักเรียนตัวอย่างที่ปัจจุบันสูบ หรือสูบในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (n=15)*
1.000
ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่
12 (80.0)
5 (62.5)
7 (100)
ตั้งใจจะสูบบุหรี่ต่อไป
3 (20.0)
3 (37.5)
0 (0.00)
หมายเหตุ: *ใช้สถิติ Fisher’s exact test 2 tailed

วิจารณ์

การวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ ค้นพบส�ำคัญทีว่ า่ การสังเกต
ภาพค�ำเตือน 4 สี ชุดใหม่ ขนาดร้อยละ 85 ที่ได้รับ
การออกแบบให้วางไว้บนซองบุหรี่แบบเรียบ (plain
packaging) มีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ทั้งความ
รู้สึกว่าภาพมีความน่ากลัว น่าขยะแขยง วิตกกังวลหรือ
เป็นทุกข์ว่าอาจมีโอกาสเป็นดังภาพ และรับรู้ว่าภาพ
มีความโดดเด่น/สังเกตได้ชัดเจน สูงกว่าการสังเกตภาพ
ค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ทั่วไปอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ใน 10 ภาพ ได้แก่ ภาพที่ 2
(สูบบุหรีท่ ำ� ให้เป็นโรคถุงลมพอง) ภาพที่ 3 (สูบบุหรีท่ ำ� ให้
เป็นมะเร็งปาก) ภาพที่ 5 (สูบบุหรี่ท�ำให้ตาบอด) และ
ภาพที่ 8 (สูบบุหรีท่ ำ� ให้เส้นเลือดสมองแตก) มีคะแนน
เฉลีย่ การตอบสนองครบทัง้ 4 อารมณ์ สูงกว่าอย่างชัดเจน

อาจเนื่ อ งมาจากคุ ณ ลั ก ษณะของซองบุ ห รี่ แ บบเรี ย บ
ซึง่ กฎหมายก�ำหนดให้บหุ รีท่ กุ ยีห่ อ้ มีรปู แบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เหมือนกัน ทั้งสี ตัวอักษรมาตรฐาน และต�ำแหน่ง
การจัดวางตัวอักษรที่เป็นยี่ห้อบุหรี่ ท�ำให้พื้นที่ที่เหลือ
บนซองบุหรีข่ นาด 1.4 ซม. ไม่สามารถใช้เพือ่ การโฆษณา
ได้ดังที่เคยใช้เป็นพื้นที่โฆษณาสร้างความโดดเด่นให้
สินค้า ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคหรือผู้สังเกตออก
ไปจากข้อความและภาพค�ำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ (13)
ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาทั้งของ
พิ ม พ์ พ รรณ ศิ ล ปะสุ ว รรณ และคณะ (18) ซึ่ ง พบว่ า
ภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ที่วางบนพื้นซองบุหรี่
แบบเรียบมีอทิ ธิพลต่อการใช้บหุ รีโ่ ดยผ่านความรูส้ กึ กลัว
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และการศึกษาของ Andrews
และคณะ (19) พบว่ า ภาพค� ำ เตื อ นที่ ว างบนซองบุ ห รี่
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แบบเรียบ นอกจากเพิม่ ความรูส้ กึ กลัวต่อพิษภัยบุหรีก่ บั
สุขภาพ ยังส่งผลต่อการลดความอยากสูบบุหรี่ และ
ลดความรู้สึกดึงดูดหรือน่าสนใจของซองบุหรี่
ส�ำหรับข้อความและภาพค�ำเตือน ภาพที่ 1
“ควันบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก” เมื่อน�ำมาวาง
บนซองบุ ห รี่ ทั่ ว ไปและซองบุ ห รี่ แ บบเรี ย บ ไม่ พ บว่ า
มีผลการตอบสนองทางอารมณ์ทั้ง 4 อารมณ์ สะท้อนว่า
ภาพนี้ มีความเด่นชัดในตัวเอง ไม่ว่าจะวางบนพื้นซอง
บุหรี่เป็นแบบใด อาจเป็นเพราะภาพนี้แสดงผลกระทบ
ของบุหรีท่ เี่ กิดกับเด็กทารกทีแ่ ม้นกั เรียนตัวอย่างทีส่ งั เกต
ภาพนี้ผ่านช่วงวัยนี้มาแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสใกล้ชิดกับ
เด็กทารก ประกอบกับนักเรียนตัวอย่างในครัง้ นี้ ส่วนใหญ่
ไม่สบู บุหรีแ่ ละไม่เคยลองสูบบุหรี่ ร้อยละ 84.1 จึงส่งผล
ให้ภาพนี้ เมื่อน�ำไปวางบนซองบุหรี่ทั่วไปหรือซองบุหรี่
แบบเรียบ จึงพบการตอบสนองทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน
ส่ ว นความตั้ ง ใจไม่ สู บ บุ ห รี่ เ มื่ อ สั ง เกตภาพ
ค�ำเตือนบนซองบุหรี่ แม้ไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจน
ระหว่างนักเรียนตัวอย่างที่มีสถานะการสูบบุหรี่ต่างกัน
เมื่อสังเกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ที่วางบนซอง
บุ ห รี่ ทั่ ว ไปกั บ ซองบุ ห รี่ แ บบเรี ย บ แต่ ก็ พ บสั ด ส่ ว น
ของความตั้งใจไม่สูบหรือเลิกสูบในกลุ่มที่สังเกตภาพ
ค�ำเตือนขนาด ร้อยละ 85 ทีว่ างบนซองบุหรีแ่ บบเรียบสูง
กว่ากลุ่มที่สังเกตซองบุหรี่ทั่วไป ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ช่วงเวลาที่ให้นักเรียนตัวอย่างสังเกตภาพในขณะด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลนาน 30 วินาทีต่อ 1 ภาพ และวางไว้
บนโต๊ะกลางในขณะทีน่ กั เรียนตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ในส่วนที่ 3 ซึ่งใช้เวลาต่อไปอีกไม่เกิน 5 นาที จึงอาจ
ไม่เพียงพอให้สังเกตภาพอย่างละเอียด ซึ่งผลการวิจัยนี้
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาของฉวีวรรณ
เพ็งรักษา และคณะ(16) ไม่พบความแตกต่างกันของ
สัดส่วนความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ระหว่างการเห็นภาพที่มี
ขนาดแตกต่างกัน (ร้อยละ 55 vs ร้อยละ 85) อย่างไรก็ดี
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ แสดงให้เห็นแนวโน้มทีด่ ขี องประสิทธิผล
ของภาพค�ำเตือนขนาดใหญ่ถงึ ร้อยละ 85 ทีว่ างไว้บนซอง
บุหรี่แบบเรียบที่สอดคล้องกับค�ำแนะน�ำตามมาตรา 11
การบรรจุหบี ห่อและติดป้ายผลิตภัณฑ์ตามกรอบอนุสญ
ั ญา
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ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก(8) ที่
สนับสนุนประเทศสมาชิกให้พจิ ารณาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ รียบ
ง่าย หรือซองบุหรีแ่ บบเรียบ เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ ความเด่น
ชัดและประสิทธิภาพของข้อความและภาพค�ำเตือนเกีย่ ว
กับสุขภาพ ป้องกันไม่ให้หบี ห่อดึงความสนใจออกไปจาก
ข้อความและภาพค�ำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ

สรุป

ภาพค�ำเตือนโทษพิษภัยของบุหรี่ 4 สี ชุดใหม่
ขนาดร้อยละ 85 ทีม่ ผี ลบังคับใช้ไปเมือ่ วันที่ 10 กันยายน
2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นการใช้ภาพค�ำเตือนชุดที่ 5 ของ
ประเทศไทย แต่เป็นภาพชุดแรกที่วางบนซองบุหรี่แบบ
เรียบ (plain cigarette packaging) ที่มีผลต่อการตอบ
สนองทางอารมณ์ความรูส้ กึ ทีส่ งู กว่าภาพเดียวกันทีว่ างบน
ซองบุ ห รี่ ทั่ ว ไปอย่ า งชั ด เจน โดยเฉพาะความรู ้ สึ ก
ขยะแขยง และการรับรู้ถึงความโดดเด่นหรือสังเกตภาพ
ได้ชดั เจน และยังพบว่ามี 4 ใน 10 ภาพทีว่ างบนซองบุหรี่
แบบเรียบ มีผลตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกครบ
ทั้ง 4 อารมณ์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ นักเรียนตัวอย่าง
ทีส่ งั เกตภาพค�ำเตือนขนาดร้อยละ 85 ทีว่ างบนซองบุหรี่
แบบเรียบ มีความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ในสัดส่วนที่สูงกว่า
แม้ไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนก็ตาม จึงมีข้อเสนอ
แนะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลของการใช้ภาพค�ำเตือนบนซอง
บุหรี่ซิกาแรตชุดนี้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำผลการวิจัยไปใช้
1) เผยแพร่ภาพค�ำเตือน 4 สี ขนาดร้อยละ 85
ชุดใหม่นี้ ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการ
แสดงภาพดั ง กล่ า วบนซองบุ ห รี่ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง กลุ ่ ม
เป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทัง้ ทีไ่ ม่สบู บุหรีแ่ ละ
สูบบุหรี่ เช่น Instagram Facebook Line เป็นต้น เนือ่ งจาก
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาพเหล่านี้ สามารถกระตุ้น
อารมณ์ เ ชิ ง ลบได้ อ ย่ า งชั ด เจน และเมื่ อ ภาพเหล่ า นี้
น�ำมาวางไว้บนซองบุหรี่แบบเรียบ ยิ่งมีความโดดเด่น/
สังเกตได้ชัดเจน ที่ส่งผลไปสู่เจตคติทั้งการแสดงเจตนา
ว่าจะไม่สูบบุหรี่ และเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในที่สุด จะส่งผล
ไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย นั่นคือ ไม่สูบและเลิกสูบบุหรี่
ได้ส�ำเร็จ
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2) เพิ่มการให้ข้อมูลโทษพิษภัยบุหรี่ ด้วยวิธี
การเรียนรู้จากภาพเนื่องจากพื้นสีบนซองบุหรี่แบบเรียบ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด คือสีน�้ำตาลอมเขียวแก่ ประเภท
สี ด ้ า นนี้ มี ผ ลต่ อ การตอบสนองทางอารมณ์ เ ชิ ง ลบ
ด้านความรู้สึกว่าเป็นภาพที่น่าขยะแขยงจนไม่อยากอยู่
ใกล้หรือพกติดตัว และมีผลท�ำให้ภาพมีความโดดเด่น/
สังเกตได้ชดั เจน รูส้ กึ ว่าภาพมีความน่ากลัว และรูส้ กึ วิตก
กังวลว่าอาจมีโอกาสเป็นดังภาพ
3) เปลีย่ นภาพค�ำเตือนส�ำหรับวางบนซองบุหรี่
แบบเรียบเป็นประจ�ำทุก 1-2 ปี ตามค�ำแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลกทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 11 การบรรจุหบี ห่อ
และติดป้ายผลิตภัณฑ์ โดยในแต่ละครั้งของการเปลี่ยน
ภาพค�ำเตือน ควรเปลี่ยนทั้งชุด มิใช่เปลี่ยนเป็นบางภาพ
เพราะจะส่งผลให้ภาพมีประสิทธิผลลดลงเนือ่ งจากความ
คุ้นชินภาพ และควรจัดให้มีการประเมินภาพก่อนน�ำมา
บรรจุไว้ในอนุบัญญัติ
4) เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ รอบสถานศึ ก ษา และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพือ่ ป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน
เห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนตัวอย่างสูบบุหรี่
ไฟฟ้ า ทั้ ง ที่ มี ก ฎหมายห้ า มน� ำ เข้ า และห้ า มจ� ำ หน่ า ย
อย่างชัดเจน
5) สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น เด็ ก
และเยาวชนจากการเป็นนักสูบหน้าใหม่ โดยการขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองที่ครอบคลุมทั้งบิดา-มารดา และ
ญาติที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ในการเป็นต้นแบบ
ไม่สูบบุหรี่ เพราะงานวิจัยนี้ พบว่ามีบุคคลในครอบครัว
ของนักเรียนตัวอย่างสูบบุหรี่ โดยเฉพาะบิดา
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรออกแบบการศึก ษาแบบติดตามไป
ข้างหน้าในกลุ่มเป้าหมายเดิม เพื่อติดตามความตั้งใจ
ไม่สูบบุหรี่หรือพฤติกรรมสูบบุหรี่ของกลุ่มที่เคยสังเกต
ภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่ทั่วไปกับซองบุหรี่แบบเรียบว่า
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
2) ควรศึก ษาเพื่อ เตรียมและคัดเลือ กภาพ
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ต้ น แบบส� ำ หรั บ วางบนซองบุ ห รี่ ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ่ ม
เป้าหมาย เช่น กลุ่มวัยเรียน วัยท�ำงาน หรือวัยสูงอายุ
เป็นต้น
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