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อิทธิพลของมาตรฐานการครองชีพ ภาวะเจริญพันธ์ุ และภาวะสุขภาพ 
ต่อการออม: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ 
 
ศภุเจตน์ จนัทร์สาส์น 
 
 งานวิจยัเร่ืองนีท้ าการศึกษาอิทธิพลของมาตรฐานการครองชีพ ซึ่งวัด
โดย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบคุคลแท้จริง ภาวะเจริญพนัธุ์ ซึ่งวดั
โดย อตัราการเจริญพนัธุ์รวม และภาวะสขุภาพ ซึ่งวดัโดย อายคุาดเฉล่ียเม่ือแรก
เกิด ท่ีมีตอ่การออม ซึ่งวดัโดย การออมภายในประเทศมวลรวมตอ่บคุคลแท้จริง 
ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี ค.ศ.
1960 – 2012 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือวิเคราะห์การตอบสนองของการออม
ของประชาชนในทัง้ 5 ประเทศดงักล่าว เม่ือมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึน้ มี
ภาวะสุขภาพดีขึน้ และมีภาวะเจริญพนัธุ์ต ่าลง โดยงานวิจยัเร่ืองนีไ้ด้อาศยัการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบ Two Stage Least Square (2SLS) เป็นเคร่ืองมือหลกั 
เน่ืองจากพบว่าการออมก็เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อมาตรฐานการครองชีพด้วย
เช่นกัน อันท าให้เกิดปัญหา Simultaneity ซึ่งในการวิเคราะห์ ทัง้นี  ้จาก
การศึกษาพบว่า การออมและมาตรฐานการครองชีพมีอิทธิพลซึ่งกันและกันใน
เชิงบวกในกรณีของประเทศสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ในขณะท่ีพบว่ามาตรฐาน
การครองชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการออมในประเทศไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย นอกจากนีย้งัพบว่า ภาวะเจริญพนัธุ์และภาวะสุขภาพมีอิทธิพลใน
เชิงบวกตอ่การออมเฉพาะในกรณีของประเทศอินโดนีเซีย 
 
ค าส าคัญ: มาตรฐานการครองชีพ, ภาวะเจริญพนัธุ์, ภาวะสขุภาพ, การออม, 
ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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สถานการณ์และความสัมพันธ์ของการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์กับพฤตกิรรม
เส่ียงต่อสุขภาพของวัยรุ่นไทย 

 
อรอนงค์ ซ้ายโพธ์ิกลาง 
เกือ้ วงศ์บญุสิน 
พชัราวลยั วงศ์บญุสิน 
อษุณีย์ พึง่ปาน 
Linda B. Cottler 
 

การใช้ยาผิดวตัถปุระสงค์ (Prescription drug misuse) หรือการใช้ยา
โดยไม่มีใบสัง่แพทย์ ในประเทศไทยยงัไม่มีการศกึษาถึงสถานการณ์กนัมากนกั
โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น การศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบอกถึงสถานการณ์ของ
การใช้ยาผิดวตัถุประสงค์ในวัยรุ่นไทย และความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ยาผิด
วตัถุประสงค์กับพฤติกรรมเส่ียงตอ่สขุภาพของวยัรุ่นไทย ข้อมูลนีเ้ป็นการศึกษา
แบบตัดขวางได้มาจากการส ารวจในโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาใน
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2557 โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงตอ่สขุภาพ
ของวยัรุ่นถามนกัเรียนอาย ุ11-19 ปี จ านวน 2,565 คน จาก 26 โรงเรียน ผล
การศกึษาโดยรวมพบวา่ร้อยละ 5.6 ของวยัรุ่นไทยเคยใช้ยาผิดวตัถปุระสงค์ โดย
พบความชกุสงูท่ีกลุม่วยัรุ่นหญิง และสดัสว่นท่ีมีการใช้ยาสงูอยู่ในกลุ่มยากระตุ้น 
(ร้อยละ 3.0) ได้แก่ ยาแก้หวัด/ยาลดน า้มูก และยาแก้แพ้ ซึ่งใช้เพ่ือท าให้
เคลิบเคลิม้และให้นอนหลบั และยาลดน า้หนกั ซึ่งใช้เพ่ือลดน า้หนกัและกระตุ้น
ร่างกาย ถดัมาคือกลุม่ยาแก้อาการปวด (ร้อยละ 1.9) ได้แก่ ยาแก้ปวด/แก้ไข้ ยา
แก้ปวดชนิดรุนแรง และยาแก้ไอ เป็นการใช้เพ่ือท าให้เคลิบเคลิม้ ให้นอนหลับ 
และคลายเครียด และกลุ่มยาสุดท้ายคือยากดประสาทส่วนกลาง (ร้อยละ 1.3) 
ได้แก่ ยานอนหลับและยาคลายเครียด ซึ่งใช้เพ่ือให้นอนหลับ คลายเครียด 
เคลิบเคลิม้ และใช้เป็นยาเสียสาว ทัง้นี ้สถานการณ์การใช้ยาผิดวตัถุประสงค์นี ้
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พบในกลุ่มวยัรุ่นหญิงสงูกว่าวยัรุ่นชาย (ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 4.2 ตามล าดบั) 
ส าหรับความสมัพนัธ์ของการใช้ยาผิดวตัถปุระสงค์กบัพฤติกรรมเส่ียงตอ่สขุภาพ
ของวยัรุ่นพบว่า ความพยายามลดน า้หนกั (OR 10.8) การใช้สารเสพติด (OR 
4.2) การพกอาวุธ (OR 3.0) เป็นเพศทางเลือก(โดยก าเนิดเป็นชาย) (OR 5.1) 
และเป็นเพศหญิง (OR 2.3) มีความสมัพนัธ์ทางสถิติในระดบัสงูกบัการใช้ยาผิด
วตัถปุระสงค์ของวยัรุ่น นอกจากนีก้ารมีคู่นอน 1 คนขึน้ไปมีความสมัพนัธ์กบัการ
ใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ของวัยรุ่นร่วมด้วย เม่ือพิจารณาแยกตามเพศแล้วพบว่า
การด่ืมแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด และการมีคู่นอน 1 คนขึน้ไป มี
ความสมัพนัธ์กบัการใช้ยาผิดวตัถปุระสงค์ในกลุ่มวยัรุ่นชาย ส่วนกลุ่มวยัรุ่นหญิง 
อายุ การมีความพยายามลดน า้หนกั และการใช้สารเสพติด มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกับการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ โดยสรุปแล้วสถานการณ์ของการใช้ยาผิด
วตัถุประสงค์ของวัยรุ่นไทยควรให้ความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นหญิง ซึ่ง
การศกึษาจะชว่ยเป็นแนวทางของการศกึษาเชิงลกึและหาแนวทางป้องกนัตอ่ไป 

ค าส าคัญ การใช้ยา พฤติกรรมเสี่ยงตอ่สขุภาพ วยัรุ่นไทย 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการช่วยงานบ้านของเดก็อายุ 5-14 ปีในประเทศ
ไทย 
 
ธนวรรณ   ตนัวฒันะประทีป 
 
 “เด็ก” เปรียบเสมือนทรัพยากรที่เป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคต หากได้รับ
ความรู้จากการศกึษาอยา่งเหมาะสม และได้รับการเลีย้งดทูี่ดีจากครอบครัวด้วยการปลกูฝัง
ให้มีสว่นร่วมในการช่วยงานบ้าน เพราะการช่วยงานบ้านเป็นการสง่เสริมให้เด็กได้มีทกัษะ
และความรับผิดชอบในการด ารงชีวติ และยงัเป็นการเพิ่มพนูศกัยภาพทางการศกึษาของเด็ก
ให้มีการพฒันาที่ดีขึน้อีกด้วย การศึกษาในครัง้นี ้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ
การช่วยงานบ้านของเด็กอายุ 5-14 ปี ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลระดับประเทศจาก
โครงการ          “การส ารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ .ศ. 2548-2549” ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลชุดดังกล่าวเป็นเพียงชุดเดียวที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
ช่วยงานบ้านของเด็ก ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ประชากรวยัเด็กที่มีอายรุะหวา่ง 5-
14 ปี จ านวนทัง้สิน้ 12,583 ราย การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอย       โล
จิสติกทวิภาค (Binary Logistic Regression Analysis)  
 ผลการศกึษา พบวา่ เด็กไทยที่มีอายรุะหวา่ง 5-14 ปี กว่าร้อยละ 65 ช่วยงานบ้าน 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการช่วยงานบ้านของเด็กไทย คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
การศกึษาของบิดาและมารดา ลกัษณะของหวัหน้าครัวเรือน จ านวนสมาชิกวยัสงูอาย ุ(60 ปี
ขึน้ไป) จ านวนสมาชิกที่มีอายตุ ่ากว่า 5 ปี อาชีพหลกัของครัวเรือน ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน ภาคและเขตที่อยูอ่าศยั อยา่งไรก็ตาม เมื่อควบคมุอิทธิพลของตวัแปรอิสระตวัอื่นๆ 
พบว่า อายุ เพศ ระดบัการศึกษา ลกัษณะของหวัหน้าครัวเรือน ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน ภาคและเขตที่อยู่อาศัยเท่านัน้ ที่มีผลต่อการช่วยงานบ้านของเด็ก ที่ระดับ
นยัส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยเด็กเพศหญิง ที่มีอายุมากกว่า ก าลงัศึกษาอยู่ อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนท่ีมีบิดาหรือมารดาเป็นหวัหน้าครัวเรือน มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนต ่ากว่า 
อาศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและเขตชนบท มีโอกาสที่จะช่วยงานบ้านมากกว่าเด็ก
ที่มีลกัษณะอื่นๆ และจากผลการศกึษานี ้จะน าไปสูข้่อเสนอแนะเชิงนโยบายให้รัฐบาลและผู้
มีสว่นเก่ียวข้องสง่เสริมให้เด็กช่วยเหลืองานบ้าน โดยให้ผู้ปกครองและเด็กไทยตระหนกัถึง
ความส าคญัในการช่วยงานบ้านว่ามีความส าคญัต่อพฒันาการของเด็กแบบองค์รวม เพื่อ
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เสริมสร้างศกัยภาพและคุณภาพของเด็กไทยให้กลายเป็นทรัพยากรที่ดีของชาติต่อไปใน
อนาคต  
 
ค าส าคัญ : ประชากรวยัเด็ก  การช่วยงานบ้าน 
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Influences of Standard of Living, Fertility and Health on 

Saving:  

Empirical Evidence from Five ASEAN Countries 

 

 

Supachet Chansarn 

 

 

 This study contains an examination of the influences of 

standard of living as measured by real GDP per capita, fertility as 

measured by total fertility rate, and health as measured by life 

expectancy at birth on saving as measured by real gross domestic 

saving per capita in the five founding members of the Association of 

Southeast Asian Nations (Indonesia, Malaysia, the Philippines, 

Singapore, and Thailand) during the period 1960–2012. The primary 

objective is to shed more light on the response in terms of the saving 

of people in these countries as they enjoy a better standard of living 

and health, and lower fertility. Two-stage least squares (2SLS) 

regression analysis is employed since standard of living is also 

determined by saving, which causes a simultaneity problem. The 

findings reveal that there is a positive bidirectional relationship 

between saving and standard of living in the Philippines and 

Singapore but a positive unidirectional relationship from standard of 

living to saving in Indonesia, Malaysia and Thailand. In addition, 
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fertility and health are found to have a positive influence on saving 

only in Indonesia. 

 

Keywords: standard of living, fertility, health, saving, ASEAN 

countries 
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Situation and Association of Prescription Drug Misuse 

with Health Risk Behaviors among  

Thai adolescents 

 
On-anong Saiphoklang 

Kua Wongboonsin 

Patcharawalai Wongboonsin 

Usaneya Perngparn 

Linda B. Cottler 

 

There is a lack of studies on the situation of prescription drug 

misuse among adolescents in Thailand. In the present study, the 

situation of prescription drug misuse was surveyed along with the 

association between prescription drug misuse and related risk 

behaviors among Thai adolescents. A cross-sectional study of 2,565 

high school and vocational school students aged 11 to 19 years in 26 

schools in Bangkok was conducted in 2014. Overall, it was found that 

5.6 per cent of youth reported having misused prescription drugs; 

there was higher prevalence of such misuse among female students. 

Specifically, the youths reported using stimulants (3.0%), such as anti-

histamines to experience euphoria and to go to sleep, as well as diet 

pills without a prescription; these were followed by opioids (1.9%), 

such as strong painkillers and cough syrup or pills to experience 
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euphoria, and central nervous system depressants (1.3%), such as 

sleeping pills and anti-depressant pills without the prescription. It was 

found that females were more likely to report prescription drug misuse 

than male students (7.1% and 4.2% respectively). As for the 

association between prescription drug misuse and health-risk 

behaviors, the following associations were found: trying to lose 

weight (odds ratio (OR) 10.8), using any drug (OR 4.2), carrying a 

weapon (OR 3.0), being a lesbian, gay, bisexual, and transgender 

(LGBT) student (sex : male) (OR 5.1), and being a female student 

were significant, with higher odds of prescription drug misuse in all 

models. Also, having had sexual partners in their lifetime was a 

significant indicator. Among males, prescription drug misuse was 

related to drinking, using any drug, and having sexual partners. 

Among females, being an older student, trying to lose weight, and 

using any drug were significantly associated with prescription drug 

misuse. In conclusion, the situation of prescription drug misuse among 

Thai adolescents, especially among females, should be a concern. 

These data could be used for conducting further interventions about 

prescription drug misuse. 

Keywords : drug misuse , health risk behavior, teenager  
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Factors Affecting the Engagement of Thai Children 

Aged 5-14 years in Housework 

 

Thanawan  Tanwattanapratip 

 

 "Children" are crucial resources that can help drive a nation’s 

future development if they are properly educated and well-reared by 

their family through participation in housework. By engaging in 

housework, children develop necessary skills and self-responsibility, 

as well as improve their potential in academic development. This 

study is aimed at examining factors affecting the engagement of Thai 

children in housework. Data were drawn from the 2005-2006 Multiple 

Indicator Cluster Survey (MICS3), conducted by the National 

Statistical Office of Thailand. The analyzed sample is confined to 

children between 5 and 14 years of age (n=12,583). The study 

employed descriptive, univariate and multivariate analyses, using the 

binary logistic regression technique. 

The study found that about 65 per cent of children aged between 5 and 

14 years were involved in housework. Factors affecting the children’s 

housework included sex, age, education, father’s education level, 
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mother’s education level, whether or not father or mother was a 

household head, number of older adults in the household, number of 

children younger than 5 years of age in the household, occupation in 

the household, household economic status, region and location of 

residence. However, when all other variables were controlled, the 

study found that sex, age, education, whether or not father or mother 

was a household head, household economic status, region and location 

of residence only were positively associated with factors affecting the 

engagement of Thai children in housework at the statistically 

significant level of 0.05. Female children  who were educated and 

lived in a household where the head of the household  was either their 

father or mother, and had lower economic status, lived in the 

northeastern part of Thailand and in a rural area, were more likely to 

engage in housework compared with children with other 

characteristics. The results of this study are expected to contribute to 

the formulation of policy recommendations for supporting parents and 

children to be aware of the value of housework. In doing such tasks, 

the children could become great resource persons in the future.  
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