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ผลประเมินโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ป้องกันนักสูบบุหรี่ หน้ าใหม่ ได้ จริง
เผยผลประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ ในโรงเรี ยน อายุท่ ีเริ่ มสูบบุหรี่ มวนแรกของ
นักเรี ยนเพิ่มขึน้ นักเรี ยนมีความรู้ และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ ท่ ีถูกต้ อง รวมทัง้ มีความตัง้ ใจแน่ วแน่ ว่าจะ
ไม่ สูบบุหรี่
ครู อนงค์ พัวตระกูล คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายครู เพื่อโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ กล่าวว่า เครื อข่ายครู เพื่ อ
โรงเรี ยนปลอดบุห รี่ มูลนิธิ รณรงค์เ พื่ อการไม่สูบบุหรี่ เริ่ มดําเนินงานภายใต้ การสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2548 จนถึงปั จจุบนั โดยสนับสนุนให้ โรงเรี ยนที่เป็ นภาคี
เครื อข่ ายโรงเรี ย นปลอดบุห รี่ ทัง้ 31 จัง หวัดครอบคลุม ทุกภูมิภ าค ได้ ดํ าเนิน งานอย่างเป็ น รู ปธรรมด้ วยการนํ า
“7 มาตรการเพื่อโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ” ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือสําคัญ ซึ่งนอกจากเป็ นการดําเนินงานโรงเรี ยนปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายแล้ ว ยังเป็ นการปกป้องเยาวชนจากบุหรี่ ซงึ่ เป็ นประตูส่ยู าเสพติดอื่น ๆ ด้ วย
เพื่อเป็ นการสะท้ อนประสิทธิผลการดําเนินงานโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ที่เป็ นรูปธรรม เครื อข่ายครู ฯ จึงได้ มี “การ
วิจยั ประเมินผลโครงการโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ” โดยใช้ รูปแบบการประเมิน CIPP Model ครอบคลุม 4 ด้ าน คือ ด้ าน
บริ บท ด้ านปั จจัยนําเข้ า ด้ านกระบวนการ และ ด้ านผลลัพธ์ โดยเป็ นการเปรี ยบเทียบโรงเรี ยนในเครื อข่ายโรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่ จํานวน 2 แห่ง กับ โรงเรี ยนที่ไม่ได้ เป็ นเครื อข่ายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ที่มีบริ บทใกล้ เคียงกัน 2 แห่ง จากการ
ประเมิน พบว่า การดําเนินงานโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ของโรงเรี ยนในเครื อข่ายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ได้ ผลดีกว่าโรงเรี ยนที่
ไม่ได้ เป็ นเครื อข่ายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ในทุกด้ านอย่างชัดเจน วัดได้ ด้วยเครื่ องมือทางสถิติ ทังในภาพรวม
้
4 ด้ าน และ
เมื่อแยกวิเคราะห์แต่ละด้ าน
โดย ด้านบริ บท พบว่า โรงเรี ยนในเครื อข่ายฯ มีคนสูบบุหรี่ ในบริ เวณโรงเรี ยน น้ อยกว่าในโรงเรี ยนที่ไม่ได้ เป็ น
เครื อข่ายฯ (ทังผู
้ ้ บริ หาร ครู นักเรี ยน และบุคคลภายนอกที่เข้ ามาในบริเวณโรงเรี ยน)
ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า โรงเรี ยนในเครื อข่ายฯ มีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านบุหรี่ โดยตรง มีการจัดสถานที่ให้ ปลอด
บุหรี่ มีครู ที่ดแู ลนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิด และส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทําให้ โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ซึ่งทําให้
นักเรี ยนเห็นความสํ าคัญของพิษภัยบุหรี่ และมี ทกั ษะในการปฏิบตั ิตนให้ ห่างไกลบุหรี่ มากกว่าโรงเรี ยนที่ไม่ได้ เป็ น
เครื อข่ายฯ
1/2

ด้านกระบวนการ พบว่า โรงเรี ยนในเครื อข่ายฯ มีการดําเนินงานเพื่อโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ได้ ชดั เจนเป็ นรูปธรรม
มากกว่า โรงเรี ยนที่ไม่ได้ เป็ นเครื อข่ายฯ
ด้านผลลัพธ์ พบว่า โรงเรี ยนในเครื อข่ายฯ นักเรี ยนมีความรู้ ที่ถูกต้ องเกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ ที่
เหมาะสม มีค่านิ ยมไม่สูบบุหรี่ และมีความตังใจแน่
้
วแน่ว่าจะไม่สูบบุหรี่ เ พราะเห็นว่าสังคมไม่ยอมรับ ส่วนเรื่ อง
มโนทัศน์ พบว่า นักเรี ยนในโรงเรี ยนเครื อข่ายฯ มีความเห็นว่าการติดบุหรี่ ทําให้ เสียการเรี ยนและเสียอนาคต มากกว่า
นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ไม่ได้ เป็ นเครื อข่ายฯ
อายุเฉลี่ยของนักเรี ยนที่เริ่ มสูบบุหรี่ มวนแรกของโรงเรี ยนในเครื อข่ายโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ มากกว่าอายุเฉลี่ย
ของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่ และพบว่ า พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ข องลูก มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของพ่อและแม่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ศ.นพ.ประกิ ต วาที ส าธกกิ จ ประธานมูล นิ ธิ ร ณรงค์ เ พื่ อ การไม่สูบ บุห รี่ กล่ า วว่ า จากการสํ ารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า ขณะนี ้มีเยาวชนไทยอายุ 15-18 ปี ติดบุหรี่ แล้ วถึง 353,898 คน และ
การสํารวจการบริ โภคยาสูบในเด็กนักเรี ยนอายุ 13-15 ปี เมื่อ พ.ศ.2558 มีนกั เรี ยนที่สบู บุหรี่ 271,200 คน ซึ่ง ทุก ๆ
7 คนใน 10 คน จะติดบุหรี่ ไปตลอดชี วิต ในประเทศไทยเรามีเด็กและเยาวชนวัยเรี ยน 14 ล้ านคน หากโรงเรี ยน
ทัว่ ประเทศปลอดบุหรี่ ได้ อย่างแท้ จริ ง ก็จะลดโอกาสการเสพติดบุหรี่ ของเด็กและเยาวชนได้ ปีละนับหมื่นคน จึงขอเชิญ
ชวนให้ คณ
ุ ครูทกุ โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมดําเนินงานโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ ซึ่งนอกจากการจัดให้ โรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายแล้ ว การสอนให้ นกั เรี ยนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ ในชันเรี
้ ยน และการให้ เด็กนักเรี ยนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับบุหรี่ กบั สุขภาพ จะเป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ แก่เด็ก ๆ ที่จะไม่เข้ าไปทดลองจนเกิดการเสพติด
บุหรี่ ในอนาคต
ต้ องการสอบถามข้ อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ 0-2278-1828
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