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บทคัดย่อ
บุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดแรกที่วัยรุ่นติด เป็นสื่อนาไปสู่การติดสารเสพติดชนิดอื่นๆที่ร้ายแรงกว่า เช่น
สุรา เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า และพบว่า การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลต่อภาระโรคสูงเป็นอันดับ 2 รอง
จากปัจจัยเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ หากทราบว่าปัจจัยใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการควบคุม ป้องกันการใช้ยาสูบในเยาวชนไทย ใน
การศึกษานี้จึงใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม ผลการศึกษา
จากการสืบค้นฐานข้อมูล Google scholar, Scopus และ Science direct มีจานวน 6,372 บทความ จาก
คาค้นที่กาหนดขึ้น และมีจานวน 18 บทความ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อนามา
สกั ดข้ อมู ลตามกรอบแนวคิ ดนิ เวศวิ ทยาเชิ งสั งคมในทุ กมิ ติ พบว่ า ปั จจั ยในระดั บสั งคม/นโยบายสาธารณะ
โดยเฉพาะการออกกฎหมาย และการขึ้นภาษีบุหรี่มีผลในเชิงการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย และปัจจัยใน
ระดับระหว่างบุคคล ได้แก่ การมีตัวแบบที่ดีจากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ครู และบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผลในเชิง
การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย ซึ่งในประเทศไทยพบว่า มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน
ในระดับต่างๆ แต่ยังขาดความเชื่อมโยงที่ชัดเจนในแต่ละระดับ และพบว่า ปัจจัยในระดับชุมชนที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันยังมีการดาเนินการไม่ตรงกับปัจจัยป้องกันที่ค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้ สรุปได้ว่า การป้องกันการใช้
ยาสูบในเยาวชนจะสาเร็จได้ต้องดาเนินการให้ครอบคลุมทุกระดับ ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม และให้
เกิดความเชื่อมโยงระหว่างระดับในทุกมิติด้วย
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Abstract
Smoking may serve as gateway drug to other substance abuse such as alcohol, heroin,
marijuana and methamphetamine. Furthermore, of all the risk factors of ill health, smoking is
responsible for the second greatest burden of disease. An understanding of factors affecting
smoking among youth is important in protecting them from smoking behaviour. This study,
constituting the systematic review and meta-synthesis of literature, aimed to examine factors
regarding social ecological model which protect Thai youth from smoking. A comprehensive
search of literature in Google Scholar, Scopus and Science Direct was conducted and found
6,372 articles. Eighteen articles fulfilled the selection criteria and quality assessment. The context
and findings of the eligible articles were extracted and summarised using social ecological model.
The review found that factors in social /policy level, especially tobacco control law and taxation
were effective in protecting youth from smoking, factors in the individual level including having a
role model (parents, family members, teachers and famous persons) were also the protective
factors. In Thailand, there has been policies and implementation which target smoking among
youth. However, there was a lack of connections in each level. In addition, intervention in the
community level has not corresponded to the factors found in this review. It is recommended
that effective youth tobacco control should consider and develop a connection of the complex
interplay among various levels.

