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คํานํา 
 

 สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (HISO) เปนแผนงานภายใตสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)  โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่ตอบสนองตอความ
จําเปน และความตองการในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพตั้งแตระดับชาติถึง
ระดับพื้นที่ 
 รายงานเลมนี้เปนสวนหนึ่งในการรวบรวมขอมูลขาวสารสุขภาพของประชาชน โดยเนน
การศึกษาระบบขอมูลสุขภาพของในเด็กและเยาวชนที่มีอยู ซึ่งพยายามรวบรวมสถานการณ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ไดแก การเสพยาเสพติด การดื่มสุรา การ
สูบบุหร่ี เพศสัมพันธ และการรวมกลุมที่ไมสรางสรรค  
 เพื่อตอบคําถามวา ทําไมเด็กและเยาวชนจึงตองมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพเชนนั้น 
ผูเขียนจึงไดทําการคนควาขอมูลจากเอกสารของแหลงขอมูลตางๆ โดยแบงขอบขายในการคนควา
คร้ังนี้ แบงออกเปน 4 เร่ือง คือ การรวบรวมสถานการณ ผลกระทบ ทัศนคติ และสาเหตุของการ
กระทําผิด   
 ขอมูลที่รวบรวบไดบางสวนสามารถรวบรวมเปนตัวเลข แตบางสวนเปนการรวบรวมขอมูล
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ยกตัวอยางเชน การตัดสินใจและแรงลักดันที่ทําใหเด็กลงมือ
กระทํา เปนตน ทั้งนี้เพื่อหวังวาจะมีประโยชนตอผูที่สนใจคนควาตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผูเขียนขอขอบพระคุณ นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพ ที่ไดใหการสนับสนุนการเขียนรายงานเลมนี้ และตองขอขอขอบพระคุณ
แหลงขอมูลตางๆ ที่ผูเขียนไดอางถึง อาทิเชน สถาบันราชภัฎสวนดุสิต สํานักวิจัยเอแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือพิมพคมชัด
ลึก หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน หนังสือพิมพขาวสด หนังสือพิมพมติชนรายวัน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานประชาสัมพันธเขต 7 จันทบุรี สถานี
ตํารวจจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) กรมพินิจและคุมครองเด็ก มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มูลนิธิคุมครองเด็ก 
ศูนยสุขวิทยาจิต มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเมาไมขับ สํานักขาวประชาธรรม โครงการจัดการความรู
ของเด็กและยาวชนที่รวมตัวกันเปนกลุมแกง เครือขายเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน 
โรงพยาบาลธัญญารักษ รายการหลุมดํา นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ อาจารยอนันตชัย คงจันทร
อาจารยศรัณญา เบญจกุล อาจารยมณฑล เกงการพานิช และอาจารยลักขณา เติมศิริกุลชัย หาก
มีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
 

 พฤติกรรมที่สงผลกระทบตอสุขภาพของเด็กและเยาวชนในปจจุบัน ไดแก การเสพ
ยาเสพติด การดื่มสุรา การสูบบุหร่ี เพศสัมพันธ และการรวมกลุมที่ไมสรางสรรค 
 ยาเสพติดที่ไดรับความนิยมในหมูวัยรุนมากที่สุด คือ เบียร/ไวน/สปาย รองลงมาคือ  เหลา 
และเครื่องดื่มผลไมที่ผสมแอลกอฮอล ตามลําดับ  
 จากการรวบรวมขอมูลการดื่มสุราพบวามีเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ปรวมอยูดวยถึงแมวาจะ
ไมมากก็ตาม  โดยเฉลี่ยกลุมอายุที่เร่ิมด่ืมสุรา คือ 20-24 ป แสดงใหเห็นวาการดื่มสุราไดขยายไปสู
กลุมเด็กและเยาวชนมากขึ้น แตส่ิงที่สําคัญคือ ในจํานวนผูที่ปวยดวยโรคพิษสุราเรื้อรังทั้งหมดมี
เด็กที่มีอายุยังไมถึง 15 ปรวมอยูดวย 
 สถานการณการสูบบุหร่ีในประเทศไทยโดยเฉลี่ยแลวพบวาอายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีคือ ผูที่มีอายุ
ระหวางอายุ 15-24 ป นั่นหมายความวา มีเด็กและเยาวชนใหมๆ ที่สูบบุหร่ีทดแทนผูสูบที่ตายและ
เลิกสูบเพราะเปนโรคทดแทนขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาพบวาสวนใหญเด็กที่สูบบุหร่ีเปนนักเรียน
อาชีวะ และเด็กที่อยูในเขตชนบท  
 อายุตํ่าสุดของชายที่มีเพศสัมพันธ คือ 9 ป สวนผูหญิงอายุตํ่าสุดที่มีเพศสัมพันธ คือ 10 ป 
อายุเฉลี่ยของชายที่มีเพศสัมพันธ คือ 15 ป และอายุเฉลี่ยของหญิงที่มีเพศสัมพันธ คือ 16 ป การ
ขมขื่นเกิดจากการกระทําโดยเด็กและเยาวชนสูงถึง 2.6 ราย หรือเฉลี่ยแลวมากกวา 2 รายในแตละ
วัน   อยางไรก็ตาม ในจํานวนนี้มีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ที่เปนเหยื่อจากการถูกขมขืนเฉลี่ยวันละ 2 
ราย  
 จากการรวบรวมสถิติเพียงแค  1 เดือนก็พบวามีกลุมวัยรุนที่ยกพวกตีกันถึง 3,000 คร้ัง 
และจากสถิติมีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีทํารายชีวิต-รางกายเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2548 ที่มี
ผูกระทําผิด 1,493 คน เพิ่มเปน 1,908 คดี ในป 2549 หรือเพิ่มข้ึนจากเดิม 27.8% นอกจากความ
รุนแรงที่เกิดจากการยกพวกตีกันแลวการกอความรําคาญโดยแกงรถซิ่งอีกดวย  
 อยางไรก็ตาม ปจจัยที่สงใหเด็กและเยาวชนสวนใหญกระทําผิด ไดแก ความอบอุนและการ
อบรมสั่งสอนของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพอและแม  กลุมเพื่อน สภาพแวดลอมที่มีส่ิงยั่วยุ
เด็ก เชน สถานเริงรมย  และการไดรับขอมูลขาวสารโดยเฉพาะทีวี หรือการรับชมภาพยนตร หรือ
การฟงดนตรีที่แฝงไปดวยความรุนแรง เปนตน   
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 เปรียบเทยีบระหวางนักเรียนนกัศึกษาที่ไมสูบบุหร่ี และกลุมที่สูบบุหร่ี  
ตารางที ่18  แสดงคารอยละของตัวอยางทีม่ี “ความคิดฆาตัวตาย”      34 
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ตารางที่ 20 แสดงจํานวนคดีที่เพิ่มข้ึนในแตละป      38 
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