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เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำ�เนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ.2553 - 2554 มีครูจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม สมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำ�นวน 82 โรงเรียน โดยโรงเรียนต่างๆ ได้ดำ�เนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่คณะครูที่รับผิดชอบดำ�เนินงาน และมีคุณค่า
ต่อการดูแลเยาวชนให้มีค่านิยมไม่สูบบุหรี่
เครือข่ายครูนกั รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ ได้รวบรวมกิจกรรมการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และจัดทำ�
เป็นหนังสือถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น - มหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ให้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักการศึกษา และ
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ตั้งคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
วิธีการดำ�เนินงาน
1. บางโรงเรียนตัง้ คณะทำ�งานด้านการรณรงค์ปอ้ งกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรีใ่ นโรงเรียนเป็นการเฉพาะ
แยกจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข คณะทำ�งานประกอบด้วย
ผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูอนามัยโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน
มีการจัดประชุมคณะทำ�งานเพื่อวางแผนดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ โดยใช้กระบวนการ PDCA
2. บางโรงเรียนตั้งคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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3. บางโรงเรียนยังไม่แต่งตัง้ คณะทำ�งานด้านการรณรงค์ปอ้ งกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรีใ่ นโรงเรียนแต่มี
คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือมีครูจากกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา / งานอนามัย
โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และแต่งตั้งคณะทำ�งานเฉพาะงานวันงดสูบบุหรี่โลก

ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. รัฐประกาศให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและมีมาตรการที่ชัดเจน
2. ครูที่เข้าร่วมประชุมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กลับไปรายงาน
ผู้บริหาร ทำ�ให้ผู้บริหารเห็นความสำ�คัญและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
3. ตัวแทนองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทีป่ รึกษา เช่น ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4. การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
5. การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและองค์กรภาคีต่างๆ

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลากรส่วนใหญ่เข้าใจว่าโรงเรียนมีคณะกรรมการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เอดส์ และอบายมุขอยู่แล้ว จึงไม่จำ�เป็นต้องมีคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน
2. โรงเรียนไม่ได้แยกคณะทำ�งานเรื่องบุหรี่อย่างชัดเจน และเน้นการประชุมปรึกษาหารือเรื่องปัญหา
สารเสพติดเป็นส่วนใหญ่
3. การตั้งคณะทำ�งานเฉพาะกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ทำ�ให้การดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ไม่ต่อเนื่อง
4. ครูทใ่ี ห้ความสนใจทำ�งานด้านโรงเรียนปลอดบุหรีม่ นี อ้ ย ครูทร่ี บั ผิดชอบมักเป็นครูในกลุม่ สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา งานอนามัยโรงเรียน และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งรับผิดชอบงานหลายด้าน
5. ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข
งานอนามัยโรงเรียน และงานปกครองมักเป็นคนคนเดียวกัน ภาระงานมากจึงทำ�ให้ไม่มีโอกาสดำ�เนินงานด้าน
การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่
6. ครูผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์การดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรแต่งตัง้ คณะทำ�งานด้านการรณรงค์ปอ้ งกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรีใ่ นโรงเรียนอย่างชัดเจน
มีนโยบายรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และควรจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
2. กรณีที่โรงเรียนไม่เห็นความสำ�คัญของการตั้งคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการ
สูบบุหรีใ่ นโรงเรียน ควรสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำ�เป็นเจ้าของโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จะช่วยให้สามารถ
ดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี และควรมอบเหรียญหรือเข็มประกาศคุณความดี
ให้แก่นักเรียนแกนนำ�ที่ดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
3. ผู้บริหารโรงเรียนควรติดตามการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และให้ขวัญกำ�ลังใจ
คณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ควรศึกษาประสบการณ์การทำ�งานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จากเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งานกับโรงเรียนที่ประสบความสำ�เร็จ

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และประชุมวางแผนการทำ�งาน

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษา แต่งตั้งคณะทำ�งานโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่และประชุมวางแผนการดำ�เนินงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
วิธีการดำ�เนินงาน
1. ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหรือหัวหน้ากลุ่มงานประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
และมอบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ณ เวทีหน้าเสาธง ในวันงดสูบบุหรี่โลก หรือวันสำ�คัญ
อื่นๆ
2. ภายหลังครูเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายหน้าเสาธง โดยบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน
3. โรงเรียนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ในการประชุมครูประจำ�เดือน
ประชุมผู้ปกครองประจำ�ภาคเรียน ประชุมนักเรียนแต่ละระดับชั้น
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมปฏิญาณตนว่าจะไม่สูบบุหรี่ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่
5. โรงเรียนแจกเอกสารโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้แก่ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครอง
6. โรงเรียนจัดทำ�หนังสือประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย แล้วประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียน ครู นักการภารโรง ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ

ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนเป็นต้นแบบของการไม่สูบบุหรี่
2. ผู้บริหารเห็นความสำ�คัญของการไม่สูบบุหรี่ และให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. การไม่ประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ทำ�ให้ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง เมื่อพูดคุยกับผู้ปกครอง
2. โรงเรียนขาดการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนและคนในชุมชนรับรู้นโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย แต่ยังไม่เห็นความ
สำ�คัญของการไม่สูบบุหรี่
4. บางโรงเรียนยังไม่กล้าประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เนื่องจากมีบุคลากร
โรงเรียนสูบบุหรี่

ข้อเสนอแนะ
1. ควรประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นรูปแบบ
เดียวกัน โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นผู้จัดทำ�แล้วเผยแพร่ให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
2. ควรสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย และดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
3. ควรแจ้งนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในการประชุมผู้ปกครอง จะสามารถสร้าง
ความตระหนักเรื่องการไม่สูบบุหรี่ให้แก่ชุมชน
4. ควรให้ความรู้แก่บุคลากรโรงเรียน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
โดยเน้นประเด็นโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โรงเรียนน้ำ�พองพัฒนศึกษา ผู้อำ�นวยการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หน้าเสาธง

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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โรงเรียนน้ำ�พองศึกษา ผู้อำ�นวยการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนโนนหันวิทยายน มอบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้ท่านผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านม่วงประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
ในหอประชุมวันงดสูบบุหรี่โลกและนักเรียนแกนนำ�มอบป้ายให้กับรองผู้อำ�นวยการ
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โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”
ในจุดที่เห็นเด่นชัด
วิธีการดำ�เนินงาน
1. ครูทร่ี บั ผิดชอบพบผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน เพือ่ ขออนุญาตนำ�ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ติดไว้ในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนตามที่กำ�หนดไว้
2. ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในบริเวณที่เห็นเด่นชัด เช่น หน้าประตูโรงเรียน
อาคารเรียน และติดป้ายในจุดที่มักมีผู้แอบไปสูบบุหรี่
3. บางโรงเรียนนำ�ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งใช้ในการประกาศนโยบายแล้ว ไป
ติดในบริเวณที่เห็นเด่นชัดเป็นการถาวร
4. โรงเรียนจัดทำ�ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายเพิม่ เติม โดยส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วม
ในการออกแบบป้าย

ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. รัฐมีกฎหมายกำ�หนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
2. โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารโรงเรียนในการติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
3. โรงเรียนให้งบประมาณสนับสนุนการจัดทำ�ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำ�มีส่วนร่วม
ในการติดตั้งและดูแลรักษาป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายมีขนาดเล็ก ไม่น่าสนใจและไม่สะดุดตา
2. ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายมีจำ�นวนน้อย ไม่เพียงพอ
3. บางโรงเรียนไม่ได้จัดทำ�ป้าย และไม่ได้รับการสนับสนุนป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
4. ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายทำ�ด้วยพลาสติก แตกหัก ชำ�รุดง่าย
5. การติดตั้งป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายไม่แข็งแรง ทำ�ให้ชำ�รุด หลุดหล่น
6. ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายถูกทำ�ลาย
ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรออกแบบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายให้ดงึ ดูดความสนใจ โดยส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
2. โรงเรียนควรจัดทำ�ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายด้วยวัสดุอน่ื เช่น ไวนิล หรือสังกะสี
3. โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการดูแลป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย โดยส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรักษา
4. โรงเรียนเสนอให้มลู นิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีอ่ อกแบบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
ให้มีขนาดใหญ่ มีมาตรฐานเดียวกันและเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น
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โรงเรียนโนนหันวิทยายนติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ประตูรั้วหน้าโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยาติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยาคมติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายไว้ที่รั้วหน้าโรงเรียน

โรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาติดป้ายโรงเรียนเป็น
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายไว้ที่หน้าอาคาร

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษาติดป้ายโรงเรียนเป็น
เขตปลอดบุหรี่ไว้ที่ทางเข้าโรงเรียน

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ไว้ที่อาคาร

โรงเรียนพูวัดพิทยาคมติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ไว้ที่หน้าห้องสุขา

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษาติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ไว้ที่โรงอาหารของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านม่วงติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งพาหนะของโรงเรียน
วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนวางแผนกำ�หนดสถานที่ ประสานเจ้าของสถานทีแ่ ละผูเ้ กีย่ วข้องในการขออนุญาตติดสติกเกอร์
รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ โดยส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการติดสติกเกอร์ ณ จุดทีก่ �ำ หนด เช่น ห้องอาหาร
สำ�นักงาน ห้องสุขา พาหนะของโรงเรียน เป็นต้น
2. บางโรงเรียนไม่ได้วางแผนกำ�หนดสถานที่ที่จะติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับความ
ร่วมมือจากนักเรียนในการนำ�สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ไปติดไว้ ณ จุดต่างๆ ของโรงเรียน

ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนการติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการนักเรียนในการ
ติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
4. โรงเรียนได้รบั สติกเกอร์รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีส่ นับสนุนจากมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีแ่ ละ
หน่วยงานอื่น
5. สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มีสีสันเด่นชัด น่าสนใจและสื่อความหมายได้ตรงประเด็น

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. ผูอ้ �ำ นวยการบางโรงเรียนคิดว่าติดสติกเกอร์รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีท่ ร่ี ถโรงเรียนทำ�ให้ดไู ม่สวยงาม
จึงอนุญาตให้ติดสติกเกอร์เฉพาะรถคันเก่า
2. บางโรงเรียนไม่ติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องจากคิดว่าไม่สะดุดใจวัยรุ่น
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จำ�นวนน้อย
4. บางโรงเรียนพบว่าแม้จะติดสติกเกอร์รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีแ่ ล้ว แต่บคุ ลากรบางคนยังสูบบุหรีใ่ น
โรงเรียน
5. สติกเกอร์รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีถ่ กู ทำ�ลาย โดยเฉพาะในจุดทีเ่ ป็นมุมอับของโรงเรียน เช่นห้องสุขา
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

ข้อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระสานงานควรประสานความเข้าใจและขอความร่วมมือจากผูบ้ ริหารโรงเรียนในการสนับสนุนการ
ติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2. มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ ควรออกแบบสติกเกอร์รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีใ่ ห้ดงึ ดูดความสนใจ
วัยรุ่น ใช้คำ�ขวัญสั้นๆ ถ้อยคำ�กะทัดรัดและมีคุณภาพดี
3. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ควรจัดประกวดออกแบบสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
4. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ควรจัดทำ�สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่มีสัญลักษณ์ห้าม
สูบบุหรี่ ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกสถานที่และควรแจกสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เพิ่มเติม
5. โรงเรียนควรขอรับการสนับสนุนสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จากหน่วยงานต่างๆ ภายนอก
โรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาล สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
6. โรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนินงาน
เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
7. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมติดสติกเกอร์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ที่หน้าห้องสุขา

โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยาติดสติกเกอร์
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่หน้าห้องสุขา

โรงเรียนพระยืนพิทยาคารติดสติกเกอร์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ที่บริเวณห้องสมุด

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย โดยเน้นนักเรียน
มีส่วนร่วม
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย อย่างหลากหลาย
ได้แก่
		
- ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายผ่านวิทยุโรงเรียน วิทยุชุมชน
		
- จัดป้ายนิเทศ โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
		
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ณ เวทีหน้าเสาธง
		
- แจกเอกสารแผ่นพับโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
		
- จัดทำ�จดหมายข่าว/วารสารโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
		
- ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ของโรงเรียน
		
- เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในชุมชน
		
- จัดทำ�หนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ทราบว่า โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
		
- แจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ในขณะไปเยี่ยมบ้าน
		
นักเรียน
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายโดยบูรณาการกับกิจกรรม
อื่นๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี งานแห่เทียนพรรษา กิจกรรมลดโลกร้อน
4. โรงเรียนจัดประชุมนักเรียน ครู ผู้ปกครองเพื่อประกาศว่าโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
หรือแจกเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. นักเรียนแกนนำ�และคณะกรรมการนักเรียนให้ความร่วมมือดำ�เนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็ง
2. คณะทำ�งาน ครู และชุมชน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย
3. โรงเรียนประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำ�เสมอ เช่น เครือข่ายครู
นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และผู้นำ�ชุมชน
4. การทีโ่ รงเรียนได้รบั สือ่ รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีอ่ ย่างหลากหลายจากมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่
ช่วยให้การประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายมีสีสัน
5. โรงเรียนมีวิทยุชุมชน ทำ�ให้สามารถจัดรายการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. บางโรงเรียนครูและนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย
2. การประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ดำ�เนินการไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่ำ�เสมอ
3. โรงเรียนไม่ได้จัดทำ�เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
4. โรงเรียนขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก
5. โรงเรียนไม่ได้ประเมินผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ
นักเรียน

1. โรงเรียนควรจัดอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้กับครูและ

2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอด
บุหรี่ตามกฎหมายที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์
3. โรงเรียนควรจัดให้มมี มุ แสดงความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ กิจกรรมโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ าม
กฎหมาย
4. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ควรจัดทำ�ไฟล์ข้อมูลเรื่องโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
และสปอร์ตความรู้เรื่องบุหรี่แจกจ่ายไปทั่วทุกโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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5. โรงเรียนควรสนับสนุนให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายและเผยแพร่สู่ชุมชน
6. โรงเรียนควรสร้างนักเรียนแกนนำ�เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย
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โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาเดินประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในชุมชนใกล้เคียง

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จัดกิจกรรมเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษาเดินประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในชุมชนใกล้เคียง

โรงเรียนบ้านม่วงประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายภายในชุมชนบ้านม่วง

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในรายวิชาต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ
วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในรายวิชาต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมโครงงาน
2. บางโรงเรียนบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการ No
Smoking โครงการเท่ดี ไม่มีบุหรี่ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
3. บางโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องบุหรี่ โดยประสานความร่วมมือกับสถานีตำ�รวจและ
โรงพยาบาล
4. บางโรงเรียนเชิญวิทยากรจากสาธารณสุขอำ�เภอ เพื่ออบรมความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ให้กับนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง เช่น โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
5. บางโรงเรียนบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น
		
- ฉายวีดิทัศน์ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพให้นักเรียนดูในช่วงเวลาพักกลางวัน
		
- จัดทำ� E-book ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์
		
- จัดกิจกรรมพี่สอนน้องให้ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
		
- จัดทำ�เอกสาร/แผ่นพับ/วารสาร เผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
		
- จัดกิจกรรมเสียงตามสายเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
		
- จัดมุมความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในห้องสมุดของโรงเรียน
6. บางโรงเรียนเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาโรงเรียนปลอดบุหรี่) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เช่น โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเห็นความสำ�คัญของการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ
2. กลุ่มบริหารวิชาการให้การสนับสนุนการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในการจัดการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทำ�ให้ได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน
3. โรงเรียนประสานงานกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทำ�ให้ได้รับคู่มือครูจัดกิจกรรมโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ และสื่อการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่และสุขภาพ
4. กิจกรรมความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพมีความแปลกใหม่ ทันสมัย น่าสนใจและส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. โรงเรียนส่วนใหญ่บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา หรือในรายวิชาที่ครูผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่รับผิดชอบสอนอยู่
2. ครูได้รับมอบหมายให้บูรณาการความรู้หลายเนื้อหาสาระจึงเห็นความสำ�คัญเรื่องบุหรี่และสุขภาพ
เป็นรอง ทำ�ให้ขาดการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพอย่างสม่ำ�เสมอ
3. โรงเรียนไม่มีการประเมินผลกิจกรรมบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
4. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพน้อย และบางครั้งสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับ
ไม่สามารถเปิดได้

ข้อเสนอแนะ
1. การรายงานให้ผบู้ ริหารรับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการบูรณาการความรูเ้ รือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ
จะทำ�ให้ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
2. โรงเรียนควรจัดอบรมครูทั้งโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ และเห็นความสำ�คัญของการบูรณาการความรู้
เรื่องบุหรี่และสุขภาพในการเรียนการสอน
3. ผู้บริหารโรงเรียนควรทำ�หนังสือแจ้งให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และ
สุขภาพตั้งแต่ต้นปีการศึกษา หรือเน้นการบูรณาการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงกิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่โลก
4. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเรื่องบุหรี่และสุขภาพเพิ่มเติมในกิจกรรมโฮมรูม
5. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ควรจัดทำ�คู่มือครูที่ปรึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อให้ครูนำ�ไป
ใช้บูรณาการกับกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนสีชมพูศึกษาเรียนรู้เรื่องบุหรี่
จากการทดลองเรื่องสารพิษในควันบุหรี่

โรงเรียนโนนหันวิทยายน บูรณาการ
เรื่องบุหรี่และสุขภาพในกิจกรรมยุวกาชาด

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษาบูรณาการเรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษาบูรณาการเรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนพูวัดพิทยาคมบูรณาการเรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในกิจกรรมกีฬาสี

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษาบูรณาการเรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในห้องสมุดโดยฉายวีดิทัศน์เรื่องบุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ� ได้แก่
–– โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม อบรมนักเรียนแกนนำ� No Smoking
เน้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครใจ
–– โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ�รณรงค์เพื่อ
การไม่สบู บุหรีแ่ ละสายลับจับบุหรี่ ให้แก่นกั เรียนอาสาสมัคร คณะกรรมการนักเรียนและสารวัตร
นักเรียน
2. โรงเรียนจัดตั้งกลุ่มนักเรียนจิตอาสาเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพสู่ชุมชน เช่น กิจกรรม
พี่สอนน้อง
3. โรงเรียนส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วม หรือเป็นเจ้าของกิจกรรมเพือ่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ 		
		
- การแสดงละครเกี่ยวกับบุหรี่
		
- การตั้งชุมนุมปลอดบุหรี่
		
- การตอบปัญหาความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
		
- การประกวดเพลงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
		
- การเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
		
- การแข่งขันกีฬาเพื่อการไม่สูบบุหรี่
		
- กิจกรรมประกวดเรียงความ คำ�ขวัญ วาดภาพ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
- การจัดค่ายเยาวชนปลอดบุหรี่
		
- การจัดป้ายนิเทศความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
		
- การสาธิตเรื่องสารพิษในควันบุหรี่
		
- การผลิตสื่อตัวการ์ตูนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกิจกรรมกีฬาสี
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ผู้บริหารสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นที่รู้จักของนักเรียนในโรงเรียน
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคนอื่นอยากเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อดำ�เนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
3. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ด้าน
ผู้นำ�และการออกแบบกิจกรรม
4. นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วย
จิตอาสา
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัย
6. โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
7. ผู้ปกครอง ผู้นำ�ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่เป็นอย่างดี
8. โรงเรียนมีครูรับผิดชอบดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และมุ่งมั่นจัดกิจกรรมสม่ำ�เสมอ
9. ครูผรู้ บั ผิดชอบ เป็นสมาชิกเครือข่ายครูนกั รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีแ่ ละติดต่อประสานภาคีเครือข่าย
อยู่เสมอ

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. บางโรงเรียนไม่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทำ�ให้ครูต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2. นักเรียนมุ่งเน้นการเรียนด้านวิชาการ ทำ�ให้ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3. ครู นักเรียนและผู้ปกครองขาดความรู้ที่ถูกต้องเรื่องบุหรี่และสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ คิดสร้างงาน
และดำ�เนินกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
3. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ควรจัดทำ�เข็มสัญลักษณ์นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรีม่ อบให้แก่นกั เรียนแกนนำ�ทีอ่ าสาทำ�กิจกรรมรณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ โดยกำ�หนดคุณสมบัตขิ องนักเรียน
ที่จะได้รับเข็มสัญลักษณ์
4. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ควรมอบเสื้อ หรือเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
แสดงดนตรีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
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โรงเรียนวาปีปทุมจัดกิจกรรม
ประกวดเต้นประกอบเพลงเพื่อเยาวชนปลอดบุหรี่

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษาจัดทำ�ป้ายนิเทศพิษภัยอันตรายบุหรี่
เพื่อเดินรณรงค์ทั้งในและนอกโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนพูวัดพิทยาคม
เดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยอันตรายของบุหรี่หน้าเสาธง

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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การช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

วิธีการดำ�เนินงาน

สูบบุหรี่

1. โรงเรียนคัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหา
2. ครูพูดคุยให้คำ�ปรึกษานักเรียนที่สูบบุหรี่เป็นรายบุคคล
3. ครูบันทึกประวัติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
4. โรงเรียนประสานผู้ปกครองนักเรียนที่สูบบุหรี่เพื่อร่วมมือกันดูแลนักเรียน
5. ครูให้ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพแก่นักเรียนที่สูบบุหรี่
6. โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายเลิกบุหรี่
7. ครูจัดเพื่อนคอยดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่
8. ครูมอบให้นักเรียนที่สูบบุหรี่ทำ�งานสาธารณประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
9. โรงเรียนกำ�หนดเงื่อนไข หรือสัญญาใจ เช่น เลิกบุหรี่แล้วได้รับทุนการศึกษา
10. โรงเรียนประสานครูที่เคยสูบบุหรี่ เล่าประสบการณ์การเลิกบุหรี่เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนกลุ่ม

11. ครูจัดกิจกรรมเสริมแรงให้กำ�ลังใจนักเรียนที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยประสานความร่วมมือกับ
คนที่รักและห่วงใยนักเรียน
12. โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนกลุ่มสูบบุหรี่สนใจ เช่น ดนตรี กีฬาและสนับสนุนให้นักเรียน
กลุ่มสูบบุหรี่เข้าร่วมกิจกรรม
13. โรงเรียนประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อบำ�บัดรักษานักเรียนที่ติดบุหรี่
14. ครูติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนจบการศึกษา

ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ครูเข้าใจ ยอมรับและมีความจริงใจที่จะช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาในการคัดกรองนักเรียนที่สูบบุหรี่ อย่างจริงจัง
3. ครูได้รับการอำ�นวยความสะดวกเรื่องแบบบันทึกประวัตินักเรียนที่สูบบุหรี่
4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในการบำ�บัดรักษานักเรียนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่
5. นักเรียนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ได้รับการดูแลจากนักเรียนแกนนำ�ที่มีจิตอาสา
6. ผูบ้ ริหาร คณะครูนกั เรียนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ความสำ�คัญกับปัญหาการสูบบุหรีแ่ ละให้ความ
ร่วมมือดำ�เนินงานช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
โรงเรียนปลอดบุหรี่

21

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. นักเรียนมองว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่ปัญหาจึงไม่ต้องการเลิกสูบบุหรี่
2. นักเรียนคบเพื่อนสูบบุหรี่และอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่เอื้อต่อการสูบบุหรี่
3. นักเรียนหญิงรับฝากบุหรี่เข้าโรงเรียนและนำ�บุหรี่มาขายในโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆ
4. นักเรียนที่สูบบุหรี่มักมีปัญหาผิดระเบียบวินัยโรงเรียนมากกว่า 1 ปัญหา และมีปัญหาพฤติกรรม
ด้านอื่นๆ รวมอยู่ด้วย
5. ครูมีความรู้และทักษะในการให้คำ�ปรึกษาน้อยและบางครั้งไม่เป็นกัลยาณมิตร
6. การให้ค�ำ ปรึกษากับนักเรียนทีส่ บู บุหรีใ่ ช้เวลามากและครูมภี าระงานสอนมาก ทำ�ให้ไม่สามารถติดตาม
นักเรียนสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
7. ในชุมชนใกล้โรงเรียน มีร้านค้าแบ่งขายบุหรี่ให้กับนักเรียน
8. ผู้ปกครองและคนในชุมชนขาดความรู้และไม่ตระหนักในกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับนักเรียน
9. ผู้ปกครองสูบบุหรี่เป็นต้นแบบที่ไม่ดีให้แก่นักเรียน
10. ผู้ปกครองบางคนที่มีอาชีพทำ�ไร่อ้อย มีทัศนคติว่าเด็กสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติ

ข้อเสนอแนะ

สูบบุหรี่

1. ครูควรรู้เท่าทันวิธีการนำ�บุหรี่เข้าโรงเรียนของนักเรียน
2. โรงเรียนและผู้ปกครองควรแยกนักเรียนสูบบุหรี่ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ
3. ครูควรเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำ�ทุกภาคเรียน เพื่อประสานกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนไม่ให้
4. ครูควรขอความร่วมมือจากเพื่อนนักเรียน เพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
5. โรงเรียนควรเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องบุหรี่และสุขภาพให้แก่นักเรียนที่สูบบุหรี่
6. นักเรียนทีต่ ้องการเลิกสูบบุหรี่ ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเพื่อน ครูและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

โรงเรียนน้ำ�พองศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สูบบุหรี่ให้ความรู้เรื่องพิษภัยและวิธีการเลิกสูบบุหรี่
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โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาเยี่ยมบ้านคุยกับผู้ปกครองนักเรียนที่สูบบุหรี่

โรงเรียนบ้านม่วงจัดประชุมนักเรียนที่สูบบุหรี่เพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น - มหาสารคาม

KHONKAEN
MAHASARAKHAM

9

ขยายผลการรณรงค์สู่ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน
วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลและสถานีตำ�รวจ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพใน
การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกภาคเรียน
2. โรงเรียนเชิญผู้ปกครองและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3. โรงเรียนประชาสัมพันธ์การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ผ่านนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สามารถทำ�ให้ผู้ปกครองเลิกสูบบุหรี่ได้
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชน เช่น การเดินรณรงค์เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่
5. โรงเรียนร่วมจัดรายการเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพผ่านวิทยุชุมชน
6. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กับหน่วยงานในจังหวัดอย่างสม่ำ�เสมอ
7. ครูนำ�เอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพมอบให้ผู้ปกครองขณะไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
8. นักเรียนแกนนำ�จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน
9. นักเรียนแจกสติกเกอร์ เอกสารและแผ่นพับรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่บ้านและชุมชน

ปัจจัยเอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนนำ�และชุมชนเป็นอย่างดีในการดำ�เนิน
กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2. ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำ�คัญของการขยายผลการรณรงค์สู่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
4. โรงเรียนรวมกันเป็นเครือข่ายดำ�เนินงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สู่ชุมชน
5. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. บทบาทของครูคือการสอนในโรงเรียน ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานขยายผลสู่ชุมชนได้เต็มที่
2. โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำ�เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพแจกผู้ปกครอง
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมขยายผลรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชน ไม่ต่อเนื่อง
4. ผูป้ กครองบางคนสูบบุหรี่ มีทศั นคติวา่ การสูบบุหรีเ่ ป็นเรือ่ งปกติในสังคม ทำ�ให้ไม่สามารถเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้แก่นักเรียน
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ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่ในชุมชน
2. โรงเรียนควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่และ
สุขภาพแก่ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำ�ชุมชน
3. โรงเรียนประสานหน่วยงานราชการเพื่อจัดทำ�หนังสือแจ้งนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายให้แก่ผู้นำ�ในชุมชน
4. โรงเรียนควรจัดทำ�เอกสารความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพแจกให้ผู้ปกครอง
5. โรงเรียนแจกสติกเกอร์รณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ให้นักเรียนนำ�ไปติดไว้ที่บ้าน
6. โรงเรียนควรให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
อย่างสม่ำ�เสมอ
7. โรงเรียนควรจัดทำ�คู่มือครูที่ปรึกษาเพื่อประสานกับผู้ปกครองในการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
8. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเขียนการ์ดวันพ่อ วันแม่ แสดงความชื่นชมบิดามารดาที่ไม่สูบบุหรี่
หรือเขียนขอร้องให้บิดามารดาเลิกสูบบุหรี่
9. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ควรแจกสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้แก่โรงเรียนอย่าง
เพียงพอ
10. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ควรจัดทำ�คู่มือผู้ปกครองปลอดบุหรี่และเผยแพร่ให้ทั่วถึง

นักเรียนโรงเรียนน้ำ�พองพัฒนศึกษาเดินรณรงค์
และแจกเอกสารความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในชุมชน

นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง
ติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ร้านค้าในชุมชน

นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงแจกแผ่นพับความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการจำ�หน่ายบุหรี่และขอติด
สติกเกอร์ร้านค้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ภายในตลาด

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ความคิดเห็นของครูจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการดำ�เนินงาน
เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ภายหลังเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ กับ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1. ผลของการดำ�เนินงาน ภายหลังจากได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
1) จำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน
		
คุณครูส่วนใหญ่ (74.19%) กล่าวว่าจำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง โดยแสดงความคิดเห็น
ดังนี้
• นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่จบการศึกษาและไม่มีนักเรียนสูบบุหรี่เพิ่ม
• นักเรียนที่ลองสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ เพราะให้ครูคาดโทษแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและ
มอบงานพิเศษให้ทำ�อย่างต่อเนื่อง
• นักเรียนเข้าใจปัญหา หรือผลเสียจากการสูบบุหรี่และผู้ปกครองช่วยดูแลตักเตือน
• นักเรียนและผู้บริหารเห็นความสำ�คัญของโรงเรียนปลอดบุหรี่
• หลังจากนักเรียนได้รบั การอบรมความรูเ้ กีย่ วกับโทษพิษภัยบุหรีแ่ ละอาการติดบุหรี่ ทำ�ให้นกั เรียน
เห็นความสำ�คัญของการไม่สูบบุหรี่
• ครูสังเกตบริเวณโรงเรียนที่นักเรียนแอบสูบบุหรี่ พบก้นบุหรี่น้อยลง
• ครูได้ดูแลติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่สูบบุหรี่อย่างสม่ำ�เสมอ
• ครูสังเกตว่ามีจำ�นวนนักเรียนที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำ�ลดลง
• ผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนทราบถึงพิษภัยของบุหรี่และมาตรการของการกำ�หนดนโยบายโรงเรียนเป็น
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
• ผู้สูบบุหรี่มีความละอายใจและเห็นความสำ�คัญของสุขภาพมากขึ้น
• บุคลากรโรงเรียนได้รับทราบนโยบายและกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• โรงเรียนรณรงค์ปอ้ งกันการสูบบุหรีเ่ ป็นระบบมากขึน้ มีผรู้ บั ผิดชอบทำ�ให้สามารถประสานความ
ร่วมมือกับคณะครูในโรงเรียนหรือชุมชนได้มากขึ้น
• โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ พร้อมมีมาตรการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
• โรงเรียนมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพอย่างสม่ำ�เสมอ
• โรงเรียนมีการทำ�งานและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายอย่างต่อเนือ่ ง
• โรงเรียนชี้แจงโทษของบุหรี่และในปัจจุบันสังคมมองว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งน่ารังเกียจ
• มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่
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นอกจากนี้ ครูรายงานว่า ไม่แน่ใจ (22.58%) เกี่ยวกับจำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง หรือ
เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
• นักเรียนบางคนที่สูบบุหรี่จะหลบหนีการเรียนทำ�ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน
• มีนกั เรียนที่ลองสูบบุหรี่ตามแฟชั่นและขณะเดียวกันมีนักเรียนที่ลด / เลิกสูบบุหรี่
• นักเรียนบางคนให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทำ�ให้ติดตามได้ยาก แต่ผลของการรณรงค์ทำ�ให้
นักเรียนไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
• โรงเรียนยังไม่มกี ารสำ�รวจจำ�นวนผูส้ บู บุหรีใ่ นปีการศึกษา 2554 แต่จากการตรวจค้นและสำ�รวจ
พฤติกรรมนักเรียน คาดว่าจำ�นวนผู้สูบบุหรี่จะลดลง
• ในแต่ละปีโรงเรียนสำ�รวจก้นบุหรี่ พบว่าบางเดือนมีจำ�นวนลดลง บางเดือนมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
• ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องการสูบบุหรี่ ของนักเรียนที่เข้ามาใหม่ เช่น นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
• บางโรงเรียนยังไม่มีข้อมูลจำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน
ข้อสังเกต ครูส่วนใหญ่รายงานว่าจำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลงจากการสังเกตและการแสดงความ
คิดเห็น พบว่ามีเพียงโรงเรียนเดียว (3.22%) ทีร่ ายงานว่าได้ส�ำ รวจจำ�นวนผูส้ บู บุหรีใ่ นโรงเรียน
ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ ละพบว่าผูส้ บู บุหรีใ่ นโรงเรียนมีจ�ำ นวนตัวเลข
ลดลงเพราะคณะผูบ้ ริหารและครูเห็นชอบในกิจกรรมนี้ นอกจากนีพ้ บว่ามีหนึง่ โรงเรียน (3.22%)
ทีบ่ คุ ลากรในโรงเรียนไม่สบู บุหรี่ เนือ่ งจากเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปิดทำ�การสอนระดับ
อนุบาล 1 - ชั้น ป.6
2)  การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
ครูส่วนใหญ่ (70.96%) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
เป็นอย่างดีและดีมาก ดังนี้
• บุคลากรให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน
• คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือดีมากและได้ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของ
นักเรียน
• ผู้อำ�นวยการโรงเรียนส่งเสริมดีมาก ให้ความสำ�คัญและสนับสนุนการดำ�เนินโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่
• ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยครูที่ปรึกษาช่วยคัดกรองนักเรียน
และคณะกรรมการสภานั ก เรี ย นช่ ว ยสอดส่ อ งดู แ ลนั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ก ล้ า เปิ ด เผยตนเองต่ อ ครู
ที่ปรึกษา
• ได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เพราะแนวทางในการรณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่
มีหลายรูปแบบ เช่น จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม
• บุคลากรให้ความร่วมมือในการให้ค�ำ ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรียนทีอ่ ยากเลิกสูบบุหรี่
และนำ�เรื่องบุหรี่กับสุขภาพไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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• ได้รับความร่วมมือจากครูไม่สูบบุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
• ได้รับความร่วมมือจากคณะครูภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยครูที่ปรึกษาคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
และส่งต่อเพื่อให้รับการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม
• ได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในการเข้มงวดกวดขันและอบรมนักเรียน
• ครูให้ความสนใจสอบถามขอคำ�แนะนำ�จากครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• ครูให้ความร่วมมือเนื่องจากได้รับความรู้เรื่องกฎหมายและได้รับการสนับสนุนป้ายโรงเรียนเป็น
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
• ครูให้ความร่วมมือ เพราะมีคณะกรรมการดำ�เนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน
นอกจากนี้ ครูบางส่วน (12.90%) รายงานว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในการ
ดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีเ่ ท่าทีค่ วร หรือได้รบั ความร่วมมือค่อนข้างน้อย เนือ่ งจากครูมภี าระงานอืน่
ที่ให้ความสำ�คัญมากกว่า หรือคิดว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของตนเองและโรงเรียนไม่ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ข้อสังเกต ครูส่วนใหญ่รายงานว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในโรงเรียนในการดำ�เนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงควรพิจารณาว่านอกจากความรู้เรื่องบุหรี่และการดำ�เนินงาน
เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 9 ขั้นตอนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แล้ว ยังมี
ปัจจัยใดอีกบ้างที่ทำ�ให้บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือกันขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่
รวมทั้งมีอุปสรรคในการดำ�เนินงานอะไรบ้าง เพื่อช่วยกันดูแลโรงเรียน (3.22%) ที่ครูรายงาน
ว่าบุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
3)  การได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
ครูส่วนใหญ่ (93.54%) ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่เป็นอย่างดี โดยแสดงความคิดเห็น ดังนี้
• นักเรียนช่วยกันรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและให้ข่าวสารการเฝ้าระวังแก่ครู
• คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนชุมนุมอนามัยของโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นนักเรียน
แกนนำ�รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• นักเรียนทั่วไปให้ความร่วมมือดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสมัครเป็นนักเรียน
แกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• นักเรียนให้ความร่วมมือมากขึ้น สังเกตว่านักเรียนสูบบุหรี่ลดลง
• นักเรียนให้ความร่วมมือดี โดยเฉพาะเมื่อผ่านการอบรม สื่อประชาสัมพันธ์ทำ�ให้นักเรียนเข้าถึง
ข้อมูลอย่างหลากหลายและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• นักเรียนมีจิตอาสาและสนุกกับกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• นักเรียนให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่
• นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่และเลิกได้แล้ว ให้ความร่วมมือดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
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• นักเรียนสนใจติดต่อขอลงทะเบียนชุมนุมโรงเรียนปลอดบุหรี่มากขึ้นและขอรับสื่อนำ�ไปประชาสัมพันธ์ที่บ้านมากขึ้น
• นักเรียนมีส่วนร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ ประกวดวาดภาพ ประกวดคำ�ขวัญ ติด
สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประกวดขบวนพาเหรดคณะสี
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ข้อสังเกต ครูบางโรงเรียน (6.45%) รายงานว่าได้รบั ความร่วมมือจากนักเรียนค่อนข้างน้อยในการดำ�เนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เนือ่ งจากมีนกั เรียนเพียงบางส่วนเท่านัน้ ทีใ่ ห้ความร่วมมือและเข้าร่วม
โครงการอย่างจริงจัง ในขณะที่ครูส่วนใหญ่ (93.54%) รายงานว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากนักเรียนในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยสามารถจำ�แนกนักเรียนที่ให้
ความร่วมมือเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ กลุ่มนักเรียนทั่วไป และกลุ่มนักเรียน
แกนนำ�/คณะกรรมการนักเรียน ในกลุ่มนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ลดการสูบบุหรี่ในโรงเรียน หรือ
เลิกสูบบุหรีแ่ ล้วให้ความร่วมมือดำ�เนินกิจกรรมรณรงค์เพือ่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ส่วนกลุม่ นักเรียน
ทั่วไปให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับการสูบบุหรี่ สำ�หรับกลุ่มนักเรียนแกนนำ�/คณะกรรมการนักเรียน เป็นกลุ่มที่มีจิตอาสาและ
สนุกสนานกับการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
4)  การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
ครูส่วนใหญ่ (80.64%) ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ แสดงความคิดเห็นดังนี้
• ครูสังเกตว่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
• โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี พบว่าสถิตินักเรียนสูบบุหรี่ลดลง
• ผู้ปกครองของนักเรียนที่สูบบุหรี่ให้ความร่วมมือมาพบครูที่โรงเรียนและร่วมมือดูแลนักเรียน
• ผู้ปกครองของนักเรียนที่สูบบุหรี่คอยดูแลนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ทั้งในและนอกสถานศึกษา
• ผู้ปกครองให้ความร่วมมืออบรมนักเรียนเรื่องการไม่สูบบุหรี่
• ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง/ชุมชน เห็นความสำ�คัญของการไม่สูบบุหรี่
• เมื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนครูสังเกตว่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือ ติดสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ที่บ้าน
• ผูป้ กครองส่วนมากเห็นความสำ�คัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บางคนยังไม่ให้ความร่วมมือ
เพราะไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
• ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดี เพราะเป็นวิธีการส่งเสริมความรู้และเฝ้าระวังร่วมกัน
• ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดูแลนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนทำ�ข้อตกลงเรื่องการหักคะแนน
พฤติกรรมเมื่อนักเรียนสูบบุหรี่ และผู้ปกครองมีความรู้เรื่องโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย หากละเมิดถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท
• สังเกตว่าผูป้ กครองทีเ่ ป็นผูห้ ญิงจะให้ความร่วมมือดี แต่ผปู้ กครองทีเ่ ป็นผูช้ ายไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ข้อสังเกต ครูส่วนใหญ่ (80.64%) ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ ในขณะที่ครูจำ�นวนหนึ่ง (16.12%) แสดงความคิดเห็นว่าผู้ปกครองบางคนให้
ความร่วมมือค่อนข้างน้อย ยังสูบบุหรี่ให้เด็กเห็น ทั้งนี้น่าจะสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อม และ
อาชีพของผู้ปกครอง นอกจากนี้มีหนึ่งโรงเรียนที่รายงานว่ายังไม่ได้ดำ�เนินงานขยายผลโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่สู่ผู้ปกครอง

2. สิ่งที่เกิดขึ้นกับครู เมื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
1)  การได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
ครูส่วนใหญ่ (93.54%) ได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
เพิ่มขึ้น จำ�แนกเป็นได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก (58.06%) และเพิ่มขึ้นปานกลาง (35.48%) ดังนี้
• มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ รวมทั้งการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นมาก
เพราะเป็นผู้ไม่เคยสูบบุหรี่และได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู และนักเรียน
อย่างเต็มที่
• มี ค วามรู้ ม ากขึ้ น และนำ � ความรู้ เ รื่ อ งบุ ห รี่ แ ละสุ ข ภาพไปบู ร ณาการสอนวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษาชั้น ป.4 - ป.6
• มีความรูค้ วามเข้าใจมากขึน้ ตระหนักในปัญหาการสูบบุหรีแ่ ละมีใจอยากรณรงค์ไม่ให้นกั เรียน
สูบบุหรี่อย่างยิ่ง
• มีความรู้มากขึ้น จนสามารถขยายผลต่อคนรอบข้างและเป็นวิทยากรเรื่องนี้ได้
• มีความรูเ้ กีย่ วกับโทษของบุหรีแ่ ละตระหนักถึงความสำ�คัญของการไม่สบู บุหรี่ จนถึงขัน้ เลิกสูบบุหรี่
• สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับ เรื่องวิธีการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่
ไปช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
• ได้รับความรู้มากขึ้นจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำ�ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำ�
ความรู้ไปดูแลนักเรียนให้ลด ละ เลิกสูบบุหรี่
• ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ ทำ�ให้เห็นความสำ�คัญของการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
• ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั โรงเรียนเครือข่าย ทำ�ให้ได้รบั ความรูใ้ หม่สามารถนำ�ไปใช้ปรับปรุง
การดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้หลายรูปแบบ
• ได้รับทราบปัญหาการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จากโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม
• ทำ�ให้ทราบถึงพิษภัยและโทษของบุหรีแ่ ละเห็นความจำ�เป็นทีส่ ถานศึกษาทุกแห่งจะต้องร่วมมือกัน
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• ได้รับแนวทางและวิธีการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น
• ได้รู้วิธีการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนและความร่วมมือ
สนับสนุนของผู้บริหารและองค์กรต่างๆ
• ได้รู้วิธีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มากขึ้น
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ข้อสังเกต ครูรายงานว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวทาง / วิธีการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
อย่างเป็นระบบ วิธีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ กฎหมาย
เกี่ยวกับบุหรี่ และการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน
ทำ�ให้สามารถนำ�ความรู้ใหม่ไปใช้ปรับปรุงการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้หลายรูป
แบบ นอกจากนี้ครูบางคน (9.60%) สามารถเป็นวิทยากรนำ�ความรู้ไปขยายผลให้แก่นักเรียน
และผู้ปกครองได้
2)  การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
ครูส่วนใหญ่ (80.64%) รายงานว่ามีความคิดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ ดังนี้
• การปรับเปลี่ยนการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในแต่ละปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
• การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้ต่อเนื่อง และบ่อยครั้งในวันต่างๆ
• การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนครูในการสัมมนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทำ�ให้สามารถนำ�
ความรู้ไปใช้บริหารจัดการในโรงเรียนได้
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนเครือข่าย ทำ�ให้ทราบว่ายังมีคณะครูหลายๆท่านที่มี
ความมุ่งมั่นในการทำ�งานเพื่อให้นักเรียนไม่สูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่ได้
• การสร้างนักเรียนแกนนำ�เพื่อร่วมกันดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นสิ่งสำ�คัญ
• การจัดตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการรณรงค์เรื่องบุหรี่อย่างชัดเจน แยกออกจากงานปกครอง
เป็นสิ่งที่ควรดำ�เนินการ
• ขั้นตอนการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ชัดเจนยิ่งขึ้น
• การดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ควรดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
• ครูไม่สูบบุหรี่ คือต้นแบบของนักเรียนไม่สูบบุหรี่
• การมีนักเรียนแกนนำ�ช่วยดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทำ�ให้ผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง
• การมีป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและการร่วมกันรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่
ควรดำ�เนินการอย่างยิ่ง
• ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
• การขยายผล เรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้กับครูทั้งโรงเรียนเป็นสิ่งที่ควรดำ�เนินการ
• ครูต้องมีความอดทนในการทำ�งาน เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องและต้องมีเครือข่าย
การทำ�งาน
• โรงเรียนต้องให้ความร่วมมือประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่
• การทำ�งานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ควรทำ�อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
• การสำ�รวจจำ�นวนผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ โดยให้นักเรียนบอกเตือนผู้ปกครอง ทำ�ให้ได้ข้อมูลการ
ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ของผู้ปกครอง
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ข้อสังเกต ครูทเ่ี ข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยภาพรวมรายงานว่ามีความคิดเปลีย่ นแปลง กล่าวคือ
การดำ�เนินงานเพือ่ โรงเรียนปลอดบุหรีจ่ ะต้องเป็นระบบชัดเจน ต่อเนือ่ งและจริงจัง บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วมดำ�เนินงาน โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำ�และครูเห็นความสำ�คัญ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีครูเพียงหนึ่งคนที่
รายงานว่าความคิดเกี่ยวกับการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ไม่เปลี่ยนแปลง แต่
จะดำ�เนินกิจกรรมทีม่ อี ยูใ่ ห้เข้มข้นขึน้ นอกจากนีค้ รูบางคน (6.45%) มีความคิดว่า ครูบางคน
ยังสูบบุหรี่ จึงควรผลักดันให้ยกเลิกการผลิตบุหรีอ่ อกขายตามท้องตลาด
3)  ความพึงพอใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
ครูส่วนใหญ่ (80.09%) มีความรู้สึกพึงพอใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
จำ�แนกเป็นความรู้สึกพึงพอใจมาก (51.16%) และพึงพอใจปานกลาง (35.48%) ดังนี้
• มีความพึงพอใจมากที่ได้มีโอกาสดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• พอใจค่อนข้างมาก มีความสุขที่สามารถทำ�ให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ได้
• พึงพอใจในการดำ�เนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับดีมาก
• พอใจมาก ที่ทำ�ให้นักเรียนแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
• พอใจมาก เนื่องจากเห็นอันตรายจากภัยบุหรี่และจะร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ต่อไป
• เต็มใจและพอใจเป็นอย่างมากที่ได้ดำ�เนินงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อนักเรียนจะได้
ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่และโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%
• มีความพึงพอใจมากกับโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ
• พอใจมากเนื่องจากโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
• พอใจมากที่ผู้บริหารให้ความสำ�คัญและสนับสนุน และบุคลากรให้ความร่วมมือดี
• มีความพึงพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่
• มีความพึงพอใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ระดับปานกลาง เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพบริบทต่างๆ
• มีความพึงพอใจ เสนอว่าน่าจะมีการดูงานที่โรงเรียนที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
นำ�ไปดำ�เนินการที่โรงเรียน
• มีความพึงพอใจเพราะทำ�ให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ได้ 1 คน และมุ่งหวังให้คณะทำ�งาน คณะครู
และนักเรียนทำ�งานต่อไป
• พึงพอใจเพราะโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ทำ�ให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ได้ 2 คน นักเรียนลด
ปริมาณการสูบบุหรี่และทำ�ให้นักเรียนกล้าบอกและตักเตือนเพื่อน
• พึงพอใจเพราะได้ช่วยกันทำ�ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่
• มีความพอใจที่ครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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ข้อสังเกต ครูทเ่ี ข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยภาพรวมรายงานว่ามีความพึงพอใจในการดำ�เนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพราะตระหนักในโทษพิษภัยของบุหรี่ เห็นความสำ�คัญของโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ สามารถช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรีไ่ ด้ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ผูบ้ ริหารให้ความสำ�คัญสนับสนุนและบุคลากรให้ความร่วมมือดีในการดำ�เนินงานเพือ่
โรงเรียนปลอดบุหรี่
4)  การได้รับการยอมรับและขวัญกำ�ลังใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
ครูสว่ นใหญ่ (80.64%) ได้รบั การยอมรับและมีขวัญกำ�ลังใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ ดังนี้
• ได้รับการยอมรับและขวัญกำ�ลังใจจากผู้บริหาร ทำ�ให้มีกำ�ลังใจในการทำ�งานต่อไป
• ผูบ้ ริหารให้ก�ำ ลังใจในการทำ�งานอย่างเต็มทีท่ ง้ั ด้านงบประมาณและความช่วยเหลือเมือ่ มีอปุ สรรค
• ผูบ้ ริหารยอมรับว่าโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมภาพลักษณ์ทด่ี ขี องโรงเรียน
• ได้รับการยอมรับในระดับดี แม้ว่าการดำ�เนินงานบางอย่างยังมีข้อจำ�กัด
• ได้รับกำ�ลังใจจากคำ�ชมเชยของบุคลากรในโรงเรียน
• ได้รับความร่วมมือจากคณะครูภายในโรงเรียนทุกคน
• มีความภาคภูมิใจมากและทุกฝ่ายให้การสนับสนุนดีมาก
• ได้รับการยอมรับจากคณะครู เพื่อนร่วมงานและนักเรียนที่ช่วยงานเป็นอย่างดี ทำ�ให้มีขวัญ
กำ�ลังใจในการทำ�งาน
• พอใจมากเนื่องจากโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
• ได้รับการยอมรับจากครูทุกคนและได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วยดีทุกครั้ง
• คณะครู นักเรียนและผูป้ กครองให้ก�ำ ลังใจและบอกว่าครูเป็นคนทีเ่ หมาะสมในการดำ�เนินงานนี้
• ได้รบั การยอมรับจากบุคลากร ครูและนักเรียน เพราะทำ�งานเพือ่ โรงเรียนปลอดบุหรีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
• มีกำ�ลังใจเพราะนักเรียนที่ร่วมงานหลายคนเห็นความสำ�คัญ ช่วยเหลือและร่วมมือกัน
• ได้รับการยอมรับและกำ�ลังใจจากการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพราะได้รับการ
อบรมโดยตรงจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
• ได้รับการอบรมจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทำ�ให้มีขวัญและกำ�ลังใจมากในการดำ�เนิน
งานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• ขอบคุณมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างยิ่ง ที่ให้ขวัญกำ�ลังใจและคำ�ปรึกษาแก้ปัญหา
ต่างๆ ในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
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ข้อสังเกต ครูส่วนใหญ่ (70.96%) รายงานว่า ได้รับการยอมรับและกำ�ลังใจในการทำ�งานจากผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู เพื่อนร่วมงาน นักเรียนและผู้ปกครอง โดยบุคคลเหล่านี้ให้การสนับสนุน
ให้ความร่วมมือในการทำ�งานและให้คำ�ชมเชย ครูบางคน (9.60%) มีกำ�ลังใจในการทำ�งาน
จากการได้รับการอบรมจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้มีเพียงครูจำ�นวนน้อย
(6.45%) ที่รู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนครูเท่านั้น
5)  เพื่อนร่วมอุดมการณ์ หรือเครือข่ายมีอิทธิพลต่อการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
		
ครูส่วนใหญ่ (77.41%) แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ หรือเครือข่ายมีอิทธิพลต่อ
การดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดังนี้
• เพื่อนร่วมอุดมการณ์/เครือข่าย มีส่วนประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำ�ให้คณะทำ�งาน
เข้มแข็ง
• เครือข่ายมีอทิ ธิพลมากต่อการดำ�เนินงานขับเคลือ่ นโรงเรียนปลอดบุหรี่ เช่นการให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนสมาชิกในการทำ�งานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• เพือ่ นร่วมอุดมการณ์ หรือเครือข่ายมีอทิ ธิพลมาก เพราะเป็นกำ�ลังใจและได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นพลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทำ�ให้
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนได้ ลด ละ เลิกบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพและเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ
• เครือข่ายทำ�ให้ครูมีเพื่อน ทำ�ให้การดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ง่ายขึ้น
• เครือข่ายส่งเสริมให้ครูท�ำ งานเป็นระบบ ส่งเสริมการสร้างนักเรียนแกนนำ�และสนับสนุนอุปกรณ์
สื่อต่างๆ เป็นอย่างดี
• การมีเครือข่ายเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้เกิดแนวคิดที่แตกต่าง
และหลากหลาย ครูสามารถนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้
• เครือข่ายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดี หากร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างนี้ตลอดไป นักเรียนจะปลอดภัย
จากบุหรี่
• เครือข่ายทำ�ให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
• เครือข่ายมีอิทธิพลค่อนข้างมาก เพราะทำ�และคิดในเรื่องเดียวกัน ทำ�ให้เข้าใจง่าย
• เครือข่ายทำ�ให้มีที่ปรึกษาและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
• เครือข่ายมีอทิ ธิพลอย่างมาก เพราะได้แลกเปลีย่ นวิธกี ารดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ทีห่ ลากหลายเพือ่ นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
• เครือข่ายทำ�ให้ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนครูเป็นอย่างดีในการทำ�งานเพื่ออุดมการณ์
• การขยายเครือข่ายทำ�ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในอุดมการณ์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• การติดตามข่าวสารต่างๆ จากเครือข่ายครู ทำ�ให้ได้รู้แนวทางในการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียน
ปลอดบุหรี่
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• เครือข่ายประสานพลังเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการทำ�งานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้
• เครือข่ายมีอทิ ธิพลต่อการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ครูได้น�ำ แนวคิดจากการเสนอ
แนะของโรงเรียนต่างๆ ไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของตน
• เครือข่ายเป็นเรื่องจำ�เป็นที่สุด ในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• เครือข่ายทำ�ให้ครูมคี วามรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ทำ�ให้สามารถดูแลนักเรียนได้ทว่ั ถึง
• ถ้าขาดเพื่อนๆ ร่วมอุดมการณ์และนักเรียนแกนนำ�แล้วโครงการนี้ประสบความสำ�เร็จยาก
ข้อสังเกต ครูส่วนใหญ่ (70.96%) ต่างเห็นด้วยว่าเครือข่ายมีอิทธิพลต่อการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ ในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ แนวทาง หรือวิธีการดำ�เนิน
งานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ การประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนสื่อ/อุปกรณ์ เพื่อรวม
พลังขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และการมีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นกำ�ลังใจในการทำ�งานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม อย่างไรก็ดีมีหนึ่งโรงเรียน (3.22%) ที่มีความคิดเห็นว่า เครือข่ายหรือ
เพื่อนร่วมอุดมการณ์มีอิทธิพลน้อยมากต่อการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
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ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น - มหาสารคาม

KHONKAEN
MAHASARAKHAM

ภาคผนวก

รายชื่อครูที่เข้าร่วมถอดบทเรียนการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
จังหวัดขอนแก่น – มหาสารคาม
ลำ�ดับ

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

อำ�เภอ

จังหวัด

เขาสวนกวาง

ขอนแก่น

1

ครูอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช

ทุ่งบ่อวิทยา

2

ครูเสถียร บัวระบัดทอง

ชุมชนบ้านชนบท

ชนบท

ขอนแก่น

3

ครูณิชาภัทร พรรณขาม

มัธยมหนองเขียด

ชุมแพ

ขอนแก่น

4

ครูปิยะพงษ์ แก้วกู่

จตุรมิตรวิทยาคาร

ชุมแพ

ขอนแก่น

5

ครูจตุพร วงศ์โพธิสาร

ชุมแพพิทยาคม

ชุมแพ

ขอนแก่น

6

ครูอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์

ชุมแพพิทยาคม

ชุมแพ

ขอนแก่น

7

ครูจารึก สงดี

หนองม่วงประชานุกูล

ชุมแพ

ขอนแก่น

8

ครูบัวเรียน นามสม

หนองกุงพิทยาคม

ชุมแพ

ขอนแก่น

9

ครูโกศล ราษฎร์เหนือ

โนนหันวิทยายน

ชุมแพ

ขอนแก่น

10

ครูอภิศักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

ซำ�สูงพิทยาคม

ซำ�สูง

ขอนแก่น

11

ครูคทาวุธ สมทรัพย์

บัวใหญ่พิทยาคม

น้ำ�พอง

ขอนแก่น

12

ครูมานะ โงะบุดดา

โคกสูงประชาสรรพ์

น้ำ�พอง

ขอนแก่น

13

ครูวินิตย์ นาสถิตย์

น้ำ�พองพัฒนศึกษา

น้ำ�พอง

ขอนแก่น

14

ครูเกรียงไกร รักษาวงศ์

น้ำ�พองศึกษา

น้ำ�พอง

ขอนแก่น

15

ครูชัชชัย โชมขุนทด

ชุมชนหนองกุงวิทยา

น้ำ�พอง

ขอนแก่น

16

ครูสมเกียรติ ศรีคำ�มุง

น้ำ�พองศึกษา

น้ำ�พอง

ขอนแก่น

17

ครูน่านฟ้า อินทะรังษี

บ้านโนนค้อ

บ้านฝาง

ขอนแก่น

18

ครูสุพัฒน์ สอนบุปผา

พระยืนวิทยาคาร

พระยืน

ขอนแก่น
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ลำ�ดับ

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียน

อำ�เภอ

จังหวัด

19

ครูสมชาย หาดวรรณ์

พล

พล

ขอนแก่น

20

ครูสราวุธ ศรียางนอก

เมืองพลพิทยาคม

พล

ขอนแก่น

21

ครูบัวทอง พลตรี

บ้านคูขาด (สถิตอุปถัมภ์)

พล

ขอนแก่น

22

ครูสุวรรณ โภคเกาะ

มัญจาศึกษา

มัญจาคีรี

ขอนแก่น

23

ครูคำ�มี ศรีมงคล

เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ

เมือง

ขอนแก่น

24

ครูเปรมจิตต์ โกพลรัตน์

โคกสีพิทยาสรรพ์

เมือง

ขอนแก่น

25

รอง ผอ.เพียงใจ พิมพุฒ

บ้านหินลาดวังตอ

เมือง

ขอนแก่น

26

ครูศุภชัย มโนชัย

บ้านม่วง

เมือง

ขอนแก่น

27

ครูทนงศักดิ์ ชาญรบ

พิศาลปุณณวิทยา

เมือง

ขอนแก่น

28

ครูประทุม บุตรคำ�โชติ

ขอนแก่นวิทยายน 2
(สมาน สุเมโธ)

เมือง

ขอนแก่น

29

ครูกิตตินภา พละวัตร

บ้านกุดกว้างประชาสรรค์

เมือง

ขอนแก่น

30

ครูสิริวัน วรรณห้วย

บ้านค้อท่อนน้อย

เมือง

ขอนแก่น

31

ครูรวิสรา มณีพรหม

ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ

เมือง

ขอนแก่น

32

ครูสุภลักษณ์ สีตะวัน

ขอนแก่นคริสเตียน

เมือง

ขอนแก่น

33

ครูกาญจนา จันทรโคตร

ขอนแก่นวิทยายน

เมือง

ขอนแก่น

34

ครูทัศนีย์ ศรีหาบุตร

บ้านสะอาด

เมือง

ขอนแก่น

35

ครูสายหยุด ขันขวา

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง)

เมือง

ขอนแก่น

36

ครูแสงอนันต์ น้อยแสง

สีชมพูศึกษา

สีชมพู

ขอนแก่น

37

ครูวนิดา วรุณศรี

บ้านหนองเสี้ยว

หนองสองห้อง

ขอนแก่น

38

ครูสมัย ดอนสมจิตร

พูวัดพิทยาคม

อุบลรัตน์

ขอนแก่น

39

ครูวัลภา ดวงชาทม

เขวาไร่ศึกษา

โกสุมพิสัย

มหาสารคาม

40

ครูสุกัญญา มะลิวัลย์

เชียงยืนพิทยาคม

เชียงยืน

มหาสารคาม

41

ครูธนานัติ เปรมบุญ

มหาชัยพิทยาคาร

เมือง

มหาสารคาม

42

ครูวัลลภา พงษ์ศิริ

ผดุงนารี

เมือง

มหาสารคาม

43

ครูสมจิตร สุทธินันท์

วาปีปทุม

วาปีปทุม

มหาสารคาม

44

ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี

วาปีปทุม

วาปีปทุม

มหาสารคาม
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อีเมล์ : info@smokefreeschool.net เว็บไซต์ http://www.smokefreeschool.net
ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/SmokeFreeSchool
เผยแพร่เดือนสิงหาคม 2555

