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เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่



คำ�นำ�BANGKOK1
	 เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	และสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้ดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	 ในพื้นที่ของสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	(สพม.)	เขต	1	(กรุงเทพฯ)	ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2553	-	2554	มีครูจากโรงเรียน
ต่าง	ๆ	ในพื้นที่	สพม.	เขต	1	สมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	จำานวน	69	โรงเรียน	โดยโรงเรียน
ต่าง	ๆ	 ได้ดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประสบการณ์ในการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	 ซึ่งสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่คณะครูที่รับผิดชอบดำาเนิน
งาน	และมีคุณค่าต่อการดูแลเยาวชนให้มีค่านิยมไม่สูบบุหรี่	

	 เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	จึงได้รวบรวมกิจกรรมการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอด
บุหรี่ของโรงเรียนต่าง	ๆ	ในพื้นที่	สพม.	 เขต	1	ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	และจัดทำาเป็นหนังสือ
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร เขต 1	 เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ให้แก่	 ครู	 ผู้บริหารโรงเรียน	 นักการศึกษา	 และเครือข่าย
ควบคุมการบริโภคยาสูบ	

     	 เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

	 	 	 	 	 	 	 			กรกฎาคม	2555

คณะบรรณาธิการ

1.	ครูสุวิมล	จันทร์เปรมปรุง	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล
2.	ครูวราภรณ์	หงษ์ดิลกกุล	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
3.	ครูอนงค์	พัวตระกูล	 	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
4.	ครูพเยาว์	รุจิโรจน์วงษ์	 โรงเรียนสามพรานวิทยา
5.	ครูศุภรัตน์	ตันติเวชวงศ์	 โรงเรียนโยธินบูรณะ	2	(สุวรรณสุทธาราม)

คณะกรรมการจัดประชุมและรวบรวมข้อมูล

1.	ครูอุบลรัตน์	ภู่ประสพพร	 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

2.	ครูฤดีวรรณ	มาดีกุล	 	 โรงเรียนวัดราชโอรส

3.	ครูพัชร์สมา	แก้วชนะชัย	 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

4.	ครูวันเพ็ญ	พึ่งวารี	 	 โรงเรียนวัดอินทาราม

5.	ครูวารุณี	ศโรภาส	 	 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสรรค์

6.	ครูเพ็ญทิพย์	มามาก	 	 โรงเรียนโยธินบูรณะ	2	(สุวรรณสุทธาราม)

7.	ครูนงลักษณ์	ศรีศักดา		 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 1

ถอดบทเรียน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

กรุงเทพมหานคร เขต1

1
ตั้งคณะทำางานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไข

ปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 แต่งตั้งคณะทำางานประกอบด้วย	ครู	นักเรียนแกนนำา	สารวัตรนักเรียน	คณะกรรมการสถานศึกษา	 

เครือข่ายผู้ปกครอง	เจ้าหน้าที่อนามัย	โรงพยาบาล	ตำารวจและผู้มีจิตอาสาในชุมชน	เพื่อขยายผล

และเป็นผู้สอดส่องดูแลแหล่งชุมชนโดยรอบโรงเรียน	มีการดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่าง

ชัดเจน	ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการดำาเนินการ	คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ	ขึ้นอยู่กับบริบทการ

บริหารงานในแต่ละโรงเรียน

2.	 โรงเรียนประกาศแต่งต้ังคณะทำางานป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีในโรงเรียน	 เป็นลายลักษณ์ 
อักษร

3.	 จัดประชุมคณะทำางานเพื่อวางแผนในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน



2 โรงเรียนปลอดบุหรี่

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำาคัญและให้การสนับสนุนการดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

2.	 การดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

เอดส์และอบายมุข	ซึ่งเป็นงานประจำาของโรงเรียนมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี

3.	 ได้รับความร่วมมือจากครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 เครือข่ายผู้ปกครอง	

ชุมชน	 เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 เจ้าหน้าที่เทศกิจ	 เจ้าหน้าที่อนามัย	 ฯลฯ	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็น

อย่างดี

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยเฉพาะ	 แต่แฝง
อยู่ในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เอดส์	 และอบายมุข	 ทำาให้ไม่มีการทำางาน
เฉพาะเจาะจงในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2.	 โรงเรียนส่วนใหญ่ดำาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เฉพาะในวันงดสูบบุหรี่โลกทำาให้การดำาเนินงาน
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ไม่มีความต่อเนื่องตลอดทั้งปี

3.	 คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่มีภาระหน้าที่ในการสอนมาก	ทำาให้มีเวลาใน
การทำากิจกรรมรณรงค์ไม่เพียงพอ

4.	 ครูท่ีรับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ี	มีการโยกย้ายทำาให้การดำาเนินงานไม่ต่อเน่ือง

ข้อเสนอแนะ

1.	 โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยเฉพาะ	โดยให้ครูทุกคน	

นักเรียนแกนนำา	และคณะกรรมการนักเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการรณรงค์โครงการโรงเรียน

ปลอดบุหรี่

2.	 โรงเรียนควรดำาเนินงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ตลอดทั้งปี

3.	 คณะกรรมการโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีควรมีการประชาสัมพันธ์และแถลงผลดำาเนินงานโครงการ 

โรงเรียนปลอดบุหรี่ให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

4.	 ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการติดตามผลการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องและ 

ให้ขวัญกำาลังใจแก่คณะทำางาน

โรงเรียนวัดอุดมรังสี(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์)	ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 3

 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนส่วนใหญ่ประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย

2.	 โรงเรียนจัดทำา	website/facebook	ประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้บริหารเห็นความสำาคัญและสนับสนุนการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย

2.	 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากครู	 นักเรียน	 ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียน

เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

3.	 โรงเรียนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

4.	 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนป้าย	“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”	จากมูลนิธิรณรงค์

เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 โรงเรียนบางโรงเรียนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม

กฎหมายจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน	จึงยังไม่กล้าประกาศนโยบาย

2.	 บางโรงเรียนมีผู้บริหารที่สูบบุหรี่	 จึงไม่เห็นความสำาคัญของการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขต

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	

3.	 ครูบางคนและนักการภารโรงที่สูบบุหรี่ยังไม่ปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม

กฎหมาย

ประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

2ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร



4 โรงเรียนปลอดบุหรี่

ข้อเสนอแนะ

1.	 โรงเรียนควรให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำาคัญของการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขต 

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

2.	 คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ควรนำาพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของ 

ผู้ไม่สูบบุหรี่	 พ.ศ.2553	 มาตรา	 11	 ให้ผู้บริหารทราบ	 หากผู้อำานวยการโรงเรียนไม่ดำาเนินการให้

โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี	มีโทษปรับไม่เกิน	20,000	บาท

นักเรียนแกนนำาโรงเรียนบ้านนายเหรียญมอบป้าย
“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”	ให้ผู้อำานวยการโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเขียนคำาสัญญาว่าจะไม่สูบบุหรี่



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 5

ผู้อำานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ	ประกาศ
นโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ผู้อำานวยการโรงเรียนสายปัญญาประกาศนโยบาย
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

และนักเรียนแกนนำามอบป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยประกาศ
นโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดกกประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

และนักเรียนแกนนำามอบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายให้ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการโรงเรียนสีตบุตรบำารุงประกาศนโยบาย
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

และนักเรียนแกนนำามอบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายให้ผู้อำานวยการ



6 โรงเรียนปลอดบุหรี่

 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนสำารวจ	วางแผน	กำาหนดจุดที่จะติดป้าย	“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”	

2.	 โรงเรียนจัดหาหรือจัดทำาป้าย	“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย”	ท่ีมีขนาดใหญ่	เห็นเด่นชัด

3.	 โรงเรียนติดป้าย	 “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”	 ในจุดที่เห็นเด่นชัด	 หรือมุมที่ทั้ง

นักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	บุคลากรและผู้ที่เข้ามาติดต่อสังเกตเห็นได้ง่าย	เช่น	บริเวณหน้าโรงเรียน	

รั้วโรงเรียน	ห้องน้ำา	บริเวณที่พักผู้ปกครอง	หรือที่พักผู้เข้ามาติดต่อและในห้องเรียน

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและป้าย	“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย”	จากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2.	 ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกิจการนักเรียน	ฝ่ายทรัพยากรส่ิงแวดล้อม	ฝ่ายอาคารสถานท่ีของโรงเรียน

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ป้าย	“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”	ที่ได้รับแจกมามีป้ายใหญ่เพียง	1	ป้าย

2.	 ป้าย	 “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”	 ถูกทำาลายหรือชำารุด	 เนื่องจากสาเหตุของการ

ซ่อมแซมตึกและอาคาร

3.	 โรงเรียนบางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการทำาป้าย	 “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”		

ขนาดใหญ่

3ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

ติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”
ในจุดที่เห็นเด่นชัด



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 7

3 ข้อเสนอแนะ

1.	 โรงเรียนควรประสานงานกับมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี	เพ่ือขอป้าย	“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

ตามกฎหมาย”	เพิ่มเติมให้พอเพียง

2.	 โรงเรียนควรจัดทำาป้าย	“โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย”	ให้เป็นท่ีน่าสนใจเป็นเอกลักษณ์ 

ของโรงเรียนและทำาจากวัสดุที่ไม่แตกหักง่าย	

3.	 โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ	ติดต้ัง	และดูแลป้าย	“โรงเรียนเป็นเขต 

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”		

โรงเรียนโยธินบูรณะติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	บริเวณอาคารสิรินธร

โรงเรียนบ้านนายเหรียญติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่ประตูรั้วของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่บริเวณรั้วโรงเรียน



8 โรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนวัดอุดมรังสี(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์)
ติดป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่รั้วของโรงเรียน

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่หน้าโรงเรียน

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์	(วัดน้อยใน)	ในพระราชูปถัมป์ฯ	
ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	

ที่หน้าประตูโรงเรียน

โรงเรียนสีตบุตรบำารุงติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่ประตูทางเข้าโรงเรียน

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยติดป้ายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่อาคารเรียน

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์	
ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

	ที่ป้อมยามรักษาการณ์



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 9

 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนสำารวจ	วางแผน	ประสานขอความร่วมมือกับฝ่ายอาคารสถานท่ี	กำาหนดจุดท่ีจะติดสติกเกอร์ 

เขตปลอดบุหรี่	สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2.	 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่	 สติกเกอร์รณรงค์

เพื่อการไม่สูบบุหรี่

3.	 โรงเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการติดสติกเกอร์ตามจุดต่าง	ๆ	เช่น	ประตูห้องเรียน	ห้องทำางาน	

สำานักงานต่าง	ๆ 	ห้องสุขา	ห้องประชุม	โรงอาหาร	รวมท้ังพาหนะของโรงเรียน	พร้อมท้ังดูแลสติกเกอร์ 

ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอ	เช่น	จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และกระทรวงสาธารณสุข	

2.	 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 บุคลากรในโรงเรียนและพนักงานขับรถของ 
โรงเรียน

3.	 นักเรียนแกนนำาช่วยกันดูแลรักษาสติกเกอร์	หรือนำาไปติดใหม่อยู่เสมอ

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 พนักงานขับรถของโรงเรียนบางคนที่สูบบุหรี่ไม่สนับสนุนการติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ที่รถโรงเรียน

2.	 สมาคมรถรับส่งนักเรียนยังให้ความร่วมมือไม่ดีเท่าท่ีควรเน่ืองจากสติกเกอร์	มีรูปร่างไม่กะทัดรัด	หรือ 

ใหญ่เกินไป	อีกทั้งทำาให้มีร่องรอยเมื่อลอกสติกเกอร์ออก

3.	 สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ถูกทำาลายและดึงออก	โดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำา

4ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

ติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ตามสถานที่ต่าง ๆ  รวมทั้งพาหนะของโรงเรียน



10 โรงเรียนปลอดบุหรี่

ข้อเสนอแนะ

1.	 ผู้บริหารควรจัดประชุมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนขอความร่วมมือในการติดสติกเกอร์ที่รถรับส่ง

นักเรียน

2.	 โรงเรียนควรจัดทำาสติกเกอร์ให้มีขนาดที่เหมาะสม	มีสีสัน	รูปภาพ	ให้มีความดึงดูดและน่าสนใจ

3.	 โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนออกแบบสติกเกอร์ที่น่าสนใจ		

โรงเรียนบ้านนายเหรียญติดสติกเกอร์
เขตปลอดบุหรี่ที่อาคารเรียน

โรงเรียนวัดอุดมรังสี(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์)
ติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ที่อาคารเรียน

โรงเรียนวัดกกติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่
บริเวณทางเข้าห้องสุขาของโรงเรียน

โรงเรียนสีตบุตรบำารุงติดสติกเกอร์
เขตปลอดบุหรี่ที่บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียน



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 11

 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนวางแผนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	 อย่างหลากหลาย	 เช่น		 

นักเรียนเดินประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน	 

เสียงตามสายสู่ชุมชนโดยสถานีวิทยุของโรงเรียน	 ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร/จุลสารของโรงเรียน	

จัดป้ายนิเทศ	ประชาสัมพันธ์ผ่าน	website/facebook	ของโรงเรียน	จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง

2.	 โรงเรียนดำาเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	 ตามแผนที่วางไว ้

อย่างต่อเน่ืองและในวันสำาคัญต่าง	ๆ	เช่น	วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	วันประชุมผู้ปกครอง	วันงดสูบ

บุหร่ีโลก	วันยาเสพติดโลก	วันแม่และวันสำาคัญทางศาสนา

3.	 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์	โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย

 ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่หลายรูปแบบ

2.	 โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์	ทั้งบุคคลที่อยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน

3.	 โรงเรียนได้รับความร่วมมือประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่จากหน่วยงานในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง

4.	 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่		

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	โดยทำาเฉพาะวันงดสูบบุหรี่โลก		
2.	 โรงเรียนขาดการประเมินผลการประชาสัมพันธ์	เพื่อจะได้นำาผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

5ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย



12 โรงเรียนปลอดบุหรี่

ข้อเสนอแนะ

1.	 โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประชาสัมพันธ์	โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

โดยมีนักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	 ร่วมเป็นคณะกรรมการและวางแผนประชาสัมพันธ์อย่าง 

หลากหลายต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

2.	 โรงเรียนควรมีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง		

โรงเรียนวัดกกประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายทั้งในโรงเรียนและชุมชนวัดกกอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสีตบุตรบำารุงเดินประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจัดเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย



โรงเรียนปลอดบุหรี่ 13

 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อวางแผน 

นำาหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่มาบูรณาการ	สอดแทรกในรายวิชาต่าง	ๆ	ของแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยอันตรายของบุหรี่	เช่น

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ให้นักเรียนทดลองเรื่องสารพิษในควันบุหรี่

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องพิษภัยของบุหรี่	การประกวด

คำาขวัญรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ให้นักเรียนคิดจำานวนเงินที่สูญเสียไปกับการสูบบุหรี่

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ให้นักเรียนจัดทำาละครสะท้อนชีวิต	เรื่องพิษภัยของบุหรี่

- กลุ่มสาระการงานอาชีพ	 ให้นักเรียนคิดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่	

หรือออกแบบสื่อรถปลอดบุหรี่	ออกแบบ	website/facebook	พิษภัยอันตรายของบุหรี่

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ให้นักเรียนจัดทำาข้อมูลพิษภัยของบุหรี่เป็นภาษาอังกฤษ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ให้นักเรียนวาดภาพพิษภัยของบุหรี่		ทำาป้ายผ้ารณรงค์เพื่อโรงเรียน

ปลอดบุหรี่และทำาสื่อรณรงค์	 ออกแบบสติกเกอร์	 ที่น่าสนใจแปลกใหม่ไว้ใช้ในการรณรงค์เพื่อ

โรงเรียนปลอดบุหรี่	จัดประกวดการแต่งเพลงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลพิษภัยของบุหรี่แล้วนำามา

จัดป้ายนิเทศ	ทำาหนังสือเล่มเล็กความรู้เรื่องบุหรี่	

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ในชั่วโมงลูกเสือ-เนตรนารี	 จัดเป็นฐานความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ 

ชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว	พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นนักเรียนแกนนำาพี่สอนน้อง	เร่ืองพิษภัย 

ของบุหรี่

6ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในรายวิชาต่าง ๆ  และกิจกรรมอื่นๆ



14 โรงเรียนปลอดบุหรี่

2.	 โรงเรียนบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพกับกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	เช่น	กิจกรรม

กีฬาสี	กิจกรรมวันลอยกระทง	กิจกรรมหน้าเสาธง	กิจกรรมค่ายคุณธรรม	กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่

โลก	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	เป็นต้น

3.	 โรงเรียนเชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรู้เร่ืองบุหร่ีกับสุขภาพแก่นักเรียน	เช่น	โรงพยาบาล	ตำารวจ	

พระ	เจ้าหน้าที่เทศบาล	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย	หรือบุคคล

ในชุมชนที่เคยสูบบุหรี่และสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำาเร็จ

4.	 โรงเรียนประเมินผลการนำาหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่มาบูรณาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้	

หรือกิจกรรม	ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร	เพื่อนำาไปพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นในปีต่อไป

  ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้บริหาร	ครูและบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้	มีความรู้	ความเข้าใจ	เรื่องบุหรี่	และเห็น

ความสำาคัญของการให้ความร่วมมือเพื่อทำาให้โรงเรียนปลอดบุหรี่	

2.	 โรงเรียนให้การสนับสนุนในการดำาเนินงานบูรณาการบุหร่ีกับสุขภาพ	ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ 	 

และกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน

3.	 นักเรียนแกนนำาพี่สอนน้องจัดกิจกรรมสอนน้องให้มีความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพได้เป็นอย่างดี

4.	 นักเรียนในแต่ละช่วงชั้นให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

  ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ครูบางคนยังไม่เห็นความสำาคัญของการบูรณาการเรื่องบุหรี่กับรายวิชาที่สอนและคิดว่าภาระงาน

ของครูอาจเพิ่มขึ้น	

2.	 ครูบางกลุ่มยังไม่เห็นความสำาคัญและยังขาดการประสานงานที่ดี

3.	 ขาดการติดตามประเมินผลการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพในการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ข้อเสนอแนะ

1.	 โรงเรียนจัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ครูทุกคนในโรงเรียนเร่ืองการบูรณาการความความรู้เร่ืองบุหร่ี 
กับสุขภาพในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร

2.	 โรงเรียนควรประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานในชุมชน	เพื่อบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่กับ 
สุขภาพในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน

3.	 โรงเรียนควรมีการติดตามประเมินผลการบูรณาการความรู้เร่ืองบุหร่ีกับสุขภาพในการเรียนการสอน	 
และกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	
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โรงเรียนบ้านนายเหรียญบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่กับ
สุขภาพในวิชาศิลปศึกษาให้นักเรียนประกวดวาดภาพ

โรงเรียนจันทรศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ
จัดทำาป้ายไวนิลความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยบูรณาการความรู้
เรื่องบุหรี่กับสุขภาพในวิชากิจกรรมแนะแนว

โรงเรียนวัดราชโอรสบูรณาการกับวิชาศิลปศึกษาให้นักเรียน
ประกวดวาดภาพลด	ละ	เลิกบุหรี่ที่กำาแพงรั้วโรงเรียน

โรงเรียนวัดราชโอรสบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ
ในวิชากิจกรรมลูกเสือ	-	เนตรนารี

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์บูรณาการความรู้
เรื่องบุหรี่กับสุขภาพในการจัดประชุมนักเรียน
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โรงเรียนวัดกกบูรณาการความรู้
เรื่องบุหรี่กับสุขภาพในการสอนเด็กอนุบาล

โรงเรียนวัดยายร่มบูรณาการความรู้
เรื่องบุหรี่กับสุขภาพในวิชากิจกรรม

โรงเรียนสีตบุตรบำารุง	บูรณาการเรื่องบุหรี่
ในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนวัดอุดมรังสี(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์)บูรณาการความรู้
เรื่องบุหรี่กับสุขภาพกับกิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนวัดบางปะกอกบูรณาการความรู้
เรื่องบุหรี่กับสุขภาพในการจัดประชุมนักเรียน

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์	
บูรณาการเรื่องบุหรี่ในรายวิชาศิลปะ
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 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์จะเป็นนักเรียนแกนนำารณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่	 จัด

อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำารณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่	

2.	 จัดทำาทะเบียนนักเรียนแกนนำารณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่แต่ละรุ่น	

3.	 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแกนนำารณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่	 จัดกิจกรรมขยายผลสอนน้องใน 

โรงเรียนและสอนน้องในโรงเรียนประถมศึกษาใกล้โรงเรียนให้มีความรู้เรื่องพิษภัยอันตรายของ

บุหรี่	 และสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำารณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่	 เป็นวิทยากรอบรมนักเรียน 

แกนนำารุ่นน้อง	รุ่นต่อรุ่นเพื่อจะได้ดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4.	 โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ี	 ในรูปแบบ 

ต่าง	ๆ	 ที่หลากหลาย	 โดยสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่	 การสร้าง 

ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่	 การเปิดโปงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ในกิจกรรมที่ทำา	 เช่น	 การจัด

กิจกรรมหน้าเสาธง	การแสดงละครพิษภัยของบุหรี่	การแสดงดนตรีเนื้อเพลงต้านภัยบุหรี่	การเล่น

กีฬาต้านภัยบุหรี่	การประกวดคำาขวัญ	การประกวดป้ายผ้ารณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	การประกวด

วาดภาพพิษภัยบุหรี่กับสุขภาพ	การเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง

บุหรี่กับสุขภาพ	การจัดป้ายนิเทศความรู้เรื่องบุหรี่	การเต้นบีบอย	เป็นต้น

5.	 โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ในชุมชน	เช่น	ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เร่ือง 

บุหร่ีกับสุขภาพ	ร่วมเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน

6.	 โรงเรียนจัดต้ังชุดสารวัตรนักเรียนและนำานักศึกษาวิชาทหารมาเป็นนักเรียนแกนนำา	โดยมีวิทยุส่ือสาร	 

เพื่อสืบหาข้อมูลผู้ที่สูบบุหรี่ในโรงเรียนและเฝ้าระวังมุมอับของโรงเรียน

7.	 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีส่วนร่วม	ในการทำากิจกรรมรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

7ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

ส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
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ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนมีนักเรียนแกนนำาที่มีความสามารถและมีสภานักเรียนในโรงเรียนที่สามารถทำากิจกรรม

รณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

2.	 โรงเรียนมีครูท่ีมีอุดมการณ์	ดูแล	สนับสนุน	เป็นท่ีปรึกษาและให้คำาแนะนำาแก่นักเรียนแกนนำา	ทำาให้ 

นักเรียนแกนนำาสามารถจัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่	ได้อย่างหลากหลาย

3.	 โรงเรียนให้การสนับสนุน	ในเรื่องเวลา	งบประมาณ	ในการจัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่

4.	 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำาจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก	เช่น	มูลนิธิรณรงค์ 

เพื่อการไม่สูบบุหรี่	สำานักงานสาธารณสุข	เป็นต้น

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 โรงเรียนขาดงบประมาณในการดำาเนินการ	ทำาให้การอบรมนักเรียนแกนนำาไม่ต่อเนื่อง

2.	 นักเรียนแกนนำาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจนมีความสามารถ	มักจะได้รับมอบหมายให้ทำากิจกรรม

อื่น	ๆ	ในโรงเรียน	จนไม่มีเวลามาจัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่

3.	 นักเรียนแกนนำามีปัญหาเรื่องเวลาในการทำากิจกรรม	ต้องใช้เวลาตอนเย็นและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	

ในการจัดเตรียมกิจกรรม

4.	 ครูที่รับผิดชอบนักเรียนแกนนำา	มีภาระงานมากและสอนปกติมากกว่า	25	ชม./สัปดาห์

5.	 ขาดการประเมินผลด้านการดำาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1.	 โรงเรียนควรหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน	 เช่น	สำานักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด		เป็นต้น

2.	 โรงเรียนควรอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำารณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ให้มีจำานวนมาก		

เพื่อจะหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำากิจกรรม	 ตามความเหมาะสมทั้งในเรื่องของเวลาและ

ความสามารถ

3.	 ครูที่รับผิดชอบควรเป็นในรูปของคณะทำางานเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลนักเรียน

4.	 โรงเรียนควรติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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นักเรียนโรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชีย-
บริหารธุรกิจ	เดินขบวนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนบ้านนายเหรียญจัดกิจกรรมสอน
น้องให้มีความรู้เรื่องพิษภัยอันตรายของบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนวัดกกเดินรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตรเชิดหุ่น
ให้ความรู้	แสดงละครพิษภัยอันตรายของบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะจัดกิจกรรมแสดงหน้า
เสาธงกระตุ้นจิตสำานึกและรณรงค์ไม่สูบบุหรี่	

นักเรียนโรงเรียนวัดสตรีอัปสรสวรรค์แสดงละคร
พิษภัยของบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก

นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสจัดทำาสื่อ
เดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์จัดกิจกรรม
พี่สอนน้องให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่
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นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมให้ความรู้
เรื่องบุหรี่กับสุขภาพหน้าเสาธงในวันงดสูบบุหรี่โลก

นักเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์)
แสดงละครพิษภัยของบุหรี่หน้าเสาธง

นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยประกวด
คำาขวัญไม่สูบบุหรี่เป็นที่คั่นหนังสือ

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองแขมจัดป้ายนิเทศ
ให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ

นักเรียนโรงเรียนวัดยายร่ม
เดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนวัดนิมมานรดี
เดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
แต่ละคณะจัดประกวดบอร์ดความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่

นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ	
เดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก
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 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนประชุมแจ้งผู้ปกครองนักเรียน	 ถึงนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	 ห้าม

สูบบุหรี่ในโรงเรียน	หากฝ่าฝืนจะมีมาตรการต่าง	ๆ	ตั้งแต่ตัดคะแนนความประพฤติจนถึงส่งให้

ตำารวจจับปรับ

2.	 ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่สูบบุหรี่และสัมภาษณ์	เพื่อบันทึกประวัติ

3.	 โรงเรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาล	หรือผู้ไร้กล่องเสียงมาให้ความรู้แก่นักเรียน	พูดคุยให้คำาปรึกษา	 

สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเลิกสูบบุหรี่ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ		

4.	 วิธีการช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่มีหลายวิธี	แล้วแต่บริบทของโรงเรียน	แต่วิธีที่ใช้แล้วได้ผลก็คือ	 

การช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ ตามรูปแบบจิตสังคมบำาบัด ผสมผสานกับการใช้มะนาวหรือ 

ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว	โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

เป็นการให้คำาปรึกษาเป็นรายบุคคล	ใช้ระยะเวลา	14	วัน	ผู้ให้คำาปรึกษา	ต้องมีคุณสมบัติ	คือ	มีใจที่

จะช่วยลูกศิษย์	มีจิตเมตตา	คิดบวก	โดยให้คิดว่านักเรียนที่ติดบุหรี่เปรียบเสมือนคนไข้	หรือคนป่วย

ที่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด	สอบถาม	ซักประวัตินักเรียนให้เข้าใจ	เข้าถึงปัญหา	สาเหตุที่ติด

บุหรี่	อีกทั้งให้กำาลังใจในเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์	การพักผ่อน	การออกกำาลังกาย	การห่าง 

จากส่ิงแวดล้อมท่ีจะกระตุ้นให้เกิดความอยากสูบบุหร่ีอีก	ช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเอง	ไม่ให้ 

หวนกลับไปสูบบุหรี่อีก	

การฝึกทักษะ 12 ขั้นตอน	(เพื่อไม่ให้หวนกลับไปสูบอีก)

1. ทำาความรู้จักตนเอง	:	เพราะอะไรจึงสูบบุหรี่

•	 เพราะความอยาก	 ถ้าไม่สูบจะเกิดอาการไม่สุขสบาย	นั่นคือ	คุณติดนิโคติน

•	 เพาะอารมณ์	 	 สูบเมื่อรู้สึกเครียด	กลุ้มใจ	เหงา	เพื่อเข้ากลุ่มเพื่อน

•	 เพราะความเคยชิน	 เช่น	หลังอาหาร	ช่วงว่างระหว่างชั่วโมงเรียน

(ครูชี้แจงถึงสาเหตุ	บอกเหตุผล	สิ่งสำาคัญในวินาทีนี้ให้ศิษย์ฝึกอดทน	โทร.ถาม	คุยให้กำาลังใจ)

2. สร้างแรงจูงใจ	:	บอกเพื่อนนักเรียนที่ไว้วางใจ	หรือคนรู้ใจ	ให้เป็นกำาลังใจในการเลิก

3. มีเหตุผล ยอมรับความจริง	:	ติดมากแค่ไหน	ถามตัวเองว่าต้องสูบบุหรี่ภายใน	30	นาที			

หลังตื่นนอนหรือไม่	สูบมากกว่า	15	มวน/วันหรือไม่	ต้องการเลิกแต่หงุดหงิดมากหรือไม่

8ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

การช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
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4. รู้เรื่องเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี	่:	ศิษย์ไม่รอรีทิ้งบุหรี่ทันที	ไม่ซื้อ	ไม่ขอ	ไม่รับ	ไม่จุด	 

ไม่ดูด

5. ความตั้งใจที่จะเลิก แรงบันดาลใจ	:	กำาหนดวันที่จะเลิก	ถือคำามั่น	ไม่หวั่นไหว

6. ครอบครัวอบอุ่น	 :	 ครูคิดบวก	 ศิษย์มีคุณค่าต่อครอบครัว	 และสังคมที่ต้องการความ 

ช่วยเหลือ

7. กลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่	:	บริษัทเห็นวัยรุ่นเป็นลูกค้าสำาคัญ	เป็นเหยื่อที่ดีที่สุด

8. อนาคต	:	สุขภาพดี	ปอดสะอาด	เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ	งานมั่นคง	มีความรัก

9. ดูแลสมอง	:	รักษ์สมอง	เม่ือมีอาการปวดมึนสมอง	ง่วงนอน	หงุดหงิด	ให้ล้างหน้าเช็ดหน้า	 

ดมยาดม	นอนพัก	บอกกับตัวเองเสมอว่า	อีกไม่นานก็หายแล้วและปฏิบัติตนทุกวันดังนี้

1)	 หลังตื่นนอนดื่มน้ำา	2	แก้ว

2)	 หลังอาหารเช้า	ไปทำาอย่างอื่นแทนการสูบบุหรี่	กินผลไม้รสเปรี้ยว	เช่น	มะนาว	มะยม	

มะม่วง	เป็นต้น

3)	 หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัดระยะหนึ่ง

4)	 ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ

5)	 ฝึกวิธีคลายเครียด	เช่น	คุยกับเพื่อน	รดน้ำาต้นไม้	อ่านหนังสือการ์ตูนขำาขัน	หรือทำา

สมาธิ	สูดลมหายใจเข้าออกลึก	ๆ	ช้า	ๆ	3	ครั้ง

10. ติดตามผล / ชมเชย	ชมเชยนักเรียนและบอกนักเรียนว่า	คนที่เลิกสูบบุหรี่มักมีเหตุผล	3	

ประการ	คือ	ตาย	ป่วย	เพื่อสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง

11. ให้กำาลังใจ	 เม่ือเห็นคนอ่ืนสูบให้หลีกเล่ียง	 บอกตนเองว่าเราเลิกได้	 พกมะนาวติดตัวเสมอ	

เมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่ให้เคี้ยวมะนาวที่เตรียมไว้	 โดยให้ดูดน้ำาออกก่อนแล้ว	 จึงเคี้ยวช้าๆ	

ประมาณ	3-5	นาที	แล้วจึงกลืนน้ำาตาม

12. ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง	 เพื่อทราบผลจากการให้คำาปรึกษา

ช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี	มีผลดีมากน้อยเพียงใด	และควรพัฒนาด้านใดให้เหมาะสมท่ีสุด

5.	 บางโรงเรียนนำานักเรียนที่สูบบุหรี่ส่งเข้าสู่กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของสภากาชาดไทย	 หรือส่งศูนย์

บริการสาธารณสุขเพื่อช่วยนักเรียนเลิกสูบบุหรี่

6.	 โรงเรียนจัดทำาโครงการเพื่อนที่ปรึกษา	“หนึ่งกำาลังใจช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่”	โดยมีวิธีการดังนี้

- รับสมัครนักเรียนจิตอาสาเพื่ออบรมให้เป็นนักเรียนแกนนำาเพื่อนที่ปรึกษา		

- จัดอบรมนักเรียนแกนนำาเพ่ือนท่ีปรึกษา	ให้มีความรู้เร่ืองพิษภัยของบุหร่ีและทักษะการให้คำาปรึกษา

- อบรมนักเรียนที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้มีความรู้เรื่องพิษภัยอันตรายของบุหรี่

- นักเรียนแกนนำาเพื่อนที่ปรึกษา		ทำาหน้าที่เป็นเพื่อนที่ปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสงค์จะเลิกสูบบุหรี่
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ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้บริหารให้การสนับสนุน	ให้กำาลังใจและเป็นต้นแบบในการไม่สูบบุหรี่

2.	 โรงเรียนมีคณะทำางานที่รับผิดชอบมีความอดทน	ทุ่มเท	เสียสละและมีใจในการทำางานเพื่อช่วยให้

นักเรียนเลิกสูบบุหรี่

3.	 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลและให้กำาลังใจเพื่อให้ลูกเลิกสูบบุหรี่ได้สำาเร็จ

4.	 โรงเรียนประสานขอความร่วมมือกับหลายฝ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่	 เช่น	

ครูที่ปรึกษา	เพื่อน	ผู้ปกครอง	หน่วยงานภายนอก

5.	 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสภากาชาดไทยและศูนย์สาธารณสุข	โรงพยาบาล	ในการช่วยนักเรียน 

ให้เลิกสูบบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ส่วนใหญ่นักเรียนที่สูบบุหรี่ไม่ตระหนักถึงโทษพิษภัยอันตรายของบุหรี่	 อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจใน

การเลิกสูบบุหรี่

2.	 นักเรียนมีผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นแบบที่ไม่ดี	 อีกทั้งยังขาดความเอาในใส่ในการให้ลูกเลิก 

สูบบุหร่ี

3.	 ร้านค้าบริเวณรอบโรงเรียนหรือในชุมชน	ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	แอบจำาหน่ายบุหร่ีแบ่งขายให้กับ 

นักเรียน

4.	 สภาพแวดล้อมที่บ้านของนักเรียนและผู้ปกครองไม่เอื้อต่อการดำาเนินงานช่วยเลิกสูบบุหรี่	 เพราะ

คนในชุมชนสูบบุหรี่เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดา

ข้อเสนอแนะ

1.	 โรงเรียนควรสร้างให้นักเรียนเกิดความตระหนักในเรื่องโทษพิษภัยอันตรายของการสูบบุหรี่	

2.	 ครูควรให้คำาปรึกษานักเรียนที่สูบบุหรี่เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล	 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเลิกสูบ

บุหรี่

3.	 ครูควรไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้คำาปรึกษาผู้ปกครองเพื่อร่วมมือกันในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบ

บุหรี่

4.	 โรงเรียนควรประสานขอความร่วมมือจากชุมชนในการเฝ้าระวังไม่ให้ร้านค้าจำาหน่ายบุหรี่ให้แก่

นักเรียน

5.	 โรงเรียนควรมีการติดตามผลนักเรียนที่เลิกสูบบุหรี่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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โรงเรียนบ้านนายเหรียญให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ชมวีดิทัศน์ความลับความรู้เรื่องบุหรี่

โรงเรียนวัดอุดมรังสี(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์)	ให้นักเรียน
กลุ่มเสี่ยงแสดงความสามารถพิเศษด้านดนตรี

โรงเรียนสีตบุตรบำารุงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ที่สูบบุหรี่เพื่อช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่

โรงเรียนวัดกกอบรมให้ความรู้เรื่อง
บุหรี่และสุขภาพกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจัดทำาโครงการเพื่อนที่ปรึกษา	
(Youth	Counselor)	“หนึ่งกำาลังใจช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่”
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 วิธีการดำาเนินงาน

1.	 โรงเรียนให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพแก่ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองทั้งแจกเอกสารแผ่นพับ

ความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ

2.	 โรงเรียนประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพโดยผ่านวิทยุของโรงเรียนและวิทยุของชุมชน		

3.	 โรงเรียนทำาจดหมายข่าวถึงผู้ปกครองเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ

4.	 โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์	แจกแผ่นพับความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ		แจกสติกเกอร์รณรงค์เพื่อ 

การไม่สูบบุหรี่ในชุมชน

5.	 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหร่ี	โดยให้นักเรียนนำาเอกสารความรู้เร่ือง 

บุหรี่กับสุขภาพไปเผยแพร่ในชุมชน	 อีกทั้งชวนพ่อเลิกสูบบุหรี่ในวันพ่อ	 หรือวันปีใหม่	 ให้พ่อเลิก 

สูบบุหรี่เพื่อลูก

6.	 บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพกับกิจกรรมและประเพณีของชุมชน	เช่น	จัดกิจกรรมรณรงค์

เพ่ือการไม่สูบบุหร่ีในกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	การแข่งขันกีฬา

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

1.	 ผู้บริหารให้การสนับสนุน	ส่งเสริมนักเรียนในการทำากิจกรรมในชุมชน

2.	 ชุมชนช่วยเหลือโรงเรียนในการเฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่

3.	 โรงเรียนได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชุมชน	พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงาน 

โรงเรียนปลอดบุหรี่

4.	 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค

1.	 ผู้ปกครองและคนในชุมชนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการสูบบุหรี่

2.	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจดูแลป้องกันบุตรหลาน	จากการสูบบุหรี่

3.	 โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการดำาเนินงาน

4.	 โรงเรียนยังขาดความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม

9ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

ขยายผลการรณรงค์สู่ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน
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ข้อเสนอแนะ

1.	 โรงเรียนควรจัดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่

2.	 โรงเรียนควรสำารวจผู้ปกครองที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำาเร็จและให้เกียรติบัตรยกย่องชมเชย	เพื่อ

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน

3.	 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4.	 โรงเรียนควรจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมสู่ชุมชน	จัดทำาแบบสอบถามโดยผ่านทางนักเรียน

สู่ผู้ปกครอง	สู่ชุมชน

โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ
จัดนิทรรศการในชุมชน	ณ	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเดินรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชนใกล้โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเดินรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชนใกล้โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านนายเหรียญแจกแผ่นพับ
ความรู้เรื่องบุหรี่ให้กับชุมชนบางบอนการ์เด้นท์

นักเรียนโรงเรียนวัดนิมมานรดีเดินรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชนใกล้โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนวัดยายร่มเดินรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่บริเวณชุมชนใกล้โรงเรียน
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คว�มคิดเห็นของครูกรุงเทพมห�นคร เขต 1 ที่มีต่อก�รดำ�เนินง�นเพื่อ

โรงเรียนปลอดบุหรี่ ภ�ยหลังเข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนปลอดบุหรี่

กับเครือข่�ยครูนักรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่

 1. ผลก�รดำ�เนินง�นหลังจ�กได้เข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนปลอดบุหรี่

 1) จำานวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน

ครูส่วนใหญ่	(70.97%)	รายงานว่าจำานวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง	โดยตั้งข้อสังเกตดังนี้

•	 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่

•	 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในโทษพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น	

•	 นักเรียนเริ่มตระหนักในเรื่อง	พิษภัยอันตรายของบุหรี่	ทำาให้จำานวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ลดลง

•	 โรงเรียนมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการติดตามผลการดำาเนินงาน

•	 นักเรียนกลัวผิดระเบียบของโรงเรียน	จึงไม่กล้าสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน

•	 ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง	อีกท้ังครูทุกคนให้ความร่วมมือทำาให้นักเรียนไม่กล้าสูบบุหร่ี 
ในโรงเรียน

•	 มีการทำางานที่ชัดเจน	 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 บุคลากรในโรงเรียน	 รับทราบ
นโยบายโรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและเห็นความสำาคัญปฏิบัติตาม	 ทำาให้
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงรู้ตัวและขอเลิกสูบบุหรี่

•	 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและได้ดำาเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

•	 จำานวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง	แต่นอกโรงเรียนไม่ค่อยแน่ใจ

•	 โรงเรียนให้ความสำาคัญกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

•	 ห้องน้ำานักเรียนชายมีก้นบุหรี่ลดน้อยลงและไม่ต้องไปตรวจห้องน้ำาบ่อยๆ

•	 ครูติดตามนักเรียนที่สูบบุหรี่อย่างใกล้ชิด	 พร้อมทั้งให้กำาลังใจ	 ให้อภัย	 ไม่กดดันและให้โอกาส	
อีกทั้งชื่นชมนักเรียนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำาเร็จ

•	 มีการบันทึกการดูแลจากคณะครูและสภานักเรียน

•	 จากเดิมที่เคยเห็นพนักงานสูบบุหรี่ในโรงเรียน	ปัจจุบันไม่พบ

•	 โรงเรียนมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์เรื่องโทษพิษภัยอันตรายของบุหรี่มากขึ้นและมีสื่อรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่มากขึ้น

•	 โรงเรียนมีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
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	 	 ครูส่วนหนึ่ง	 (16.13%)	 รายงานว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับจำานวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลงหรือเพิ่ม

ขึ้น	โดยตั้งข้อสังเกตดังนี้

•	 ไม่มีสถิติยืนยันชัดเจน	

•	 จำานวนนักเรียนนักศึกษาที่สูบบุหรี่ไม่คงที่	มีคนเลิกสูบบุหรี่และมีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้น

•	 บุคลากรที่สูบบุหรี่	ยังคงสูบเหมือนเดิม

•	 มีนักเรียนกลุ่มใหม่	ชั้น	ม.1	และ	ม.4	สูบบุหรี่และถูกคณะกรรมการพบเห็นและแจ้งข้อมูลครู

ส่วนหนึ่ง	(12.90%)	รายงานว่า	จำานวนผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

•	 ได้รับรายงานจากการสำารวจของครูที่ปรึกษา

•	 เพราะโรงเรียนยังไม่ได้จัดตั้งคณะทำางานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่

ในโรงเรียน

•	 ครูส่วนใหญ่มีภาระงานมากและครูมีจำานวนน้อยไม่เพียงพอกับนักเรียนทุกระดับชั้น

ข้อสังเกต	 จากการรายงานจำานวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนมีจำานวนลดลง	 ครูส่วนใหญ่รายงานจากความ 

คิดเห็นและการสังเกตของตนเอง	มีเพียงโรงเรียนเดียว	(3.22%)	ที่ได้สำารวจจำานวนผู้สูบบุหรี่

ในโรงเรียนภายหลังจากเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	 นอกจากนี้พบว่ามีหนึ่งโรงเรียน	

(3.22%)	 ที่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไม่สูบบุหรี่	 เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนที่มี 

การดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง	

 2)  การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

	 					คุณครูส่วนใหญ่	(83.87%)	ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการดำาเนินงานโรงเรียน 

ปลอดบุหรี่เป็นอย่างดีและดีมาก	ดังนี้

•	 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นอย่างดี

•	 บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นอย่างดีทุกฝ่าย		
และตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ

•	 ครูมีการให้คำาปรึกษาแนะนำาและดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่เป็นอย่างดี

•	 มีการร่วมมือกันระหว่างครูแกนนำาและบุคลากรทุกคนในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อโรงเรียน
ปลอดบุหรี่	มีการบูรณาการสอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

•	 ครูที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ก็ไม่สูบบุหรี่ขณะสอน	อีกทั้งช่วยจัดนิทรรศการ	ช่วยทำาละครต้านบุหรี่

•	 ทุกฝ่ายเห็นความสำาคัญในการดูแลและป้องกันปัญหาที่มาจากการสูบบุหรี่	 จึงช่วยเหลือและ
สนับสนุนในทุก	ๆ	ด้าน

•	 บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนคือโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

•	 บุคลากรในกลุ่มงานบุคคลและคณะครูแกนนำาให้ความร่วมมือในการดำาเนินงาน

•	 ได้รับความร่วมมือจากหลาย	ๆ	ฝ่าย	แต่ขาดงบประมาณในการดำาเนินงาน

•	 ช่วยประสานข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับนักเรียนที่สูบบุหรี่
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•	 ครูที่ปรึกษาช่วยดูแลนักเรียนในห้องที่สูบบุหรี่

•	 ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารให้ดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และมีงบประมาณ
สนับสนุน	

•	 มีครูบางท่านที่ยอมช่วยเหลือและติดตามนักเรียนอย่างจริงจัง

ข้อสังเกต	 ครูส่วนใหญ่รายงานว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในโรงเรียนในการดำาเนิน 

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	 นอกจากนี้ครูรายงานว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรใน 

โรงเรียนในการดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีเท่าท่ีควร	หรือได้รับความร่วมมือค่อนข้างน้อย	 

(16.13%)	เนื่องจากครูมีภาระงานมาก	จึงขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลและครูบางคนที่

สูบบุหรี่ยังไม่ให้ความร่วมมือ	

3)  การได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

 	 ครูส่วนใหญ่	 (90.32%)	 ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียน

ปลอดบุหรี่เป็นอย่างดี	โดยแสดงความคิดเห็น	ดังนี้

•	 ได้รับความร่วมมือดีมากในกลุ่มนักเรียนแกนนำา	คณะกรรมการนักเรียนและกลุ่มนักเรียนปกติ
ในการดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 นักเรียนแกนนำานักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	 มีความสามารถช่วยดำาเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ได้เป็นอย่างดี

•	 นักเรียนส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ในการรณรงค์เพื่อ 
การไม่สูบบุหรี่	

•	 นักเรียนไม่สนใจเรื่องสูบบุหรี่	นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

•	 ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนค่อนข้างดี	โดยเฉพาะคณะกรรมการนักเรียน	เพราะคณะกรรมการ 
นักเรียนทุกคนมีบทบาทสำาคัญในการรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่เป็นอย่างดี

•	 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ	รณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็น 
อย่างดี	 เช่น	 ร่วมจัดนิทรรศการ	 ร่วมประกวดแข่งขัน	 ประกวดคำาขวัญ	 จัดบอร์ดรณรงค	์ 
ร่วมเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

•	 นักเรียนสนใจสมัครเข้าอบรมเป็นนักเรียนแกนนำาทุกคร้ังท่ีมีการอบรมและนักเรียนให้ความร่วมมือ 
แจ้งถ้าเห็นนักเรียนคนอื่นๆ	สูบบุหรี่ในโรงเรียน

ข้อสังเกต ครูส่วนใหญ่	 (90.32%)	 รายงานว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนในการดำาเนิน			
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	 โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มแกนนำา	 คณะกรรมการนักเรียนและ
นักเรียนกลุ่มปกติ	 ให้ความร่วมมือดำาเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่	ครูบางโรงเรียน	(9.68%)	รายงานว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มผู้สูบบุหรี่	
จะไม่เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่ร่วมมือในการดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	 
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4)  การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่       

	 	 ครูส่วนใหญ่	 (77.42%)	 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำาเนินโครงการโรงเรียน 

ปลอดบุหรี่	โดยแสดงความคิดเห็นดังนี้

•	 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นส่วนใหญ่	
•	 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดี	ช่วยดูแลนักเรียนติดตามอย่างใกล้ชิดในกรณีถูกขอความช่วยเหลือ

•	 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 จากการสังเกตพฤติกรรมและรายงานพฤติกรรม	หรือ 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน

•	 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก	แต่การเลิกบุหรี่ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง
แต่ละท่าน

•	 โรงเรียนเผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองพิษภัยอันตรายของบุหร่ีกับสุขภาพแก่ผู้ปกครอง	เพ่ือให้ผู้ปกครอง 
นำาความรู้ไปอบรมบุตรหลาน

•	 จากการสอบถามนักเรียนพบว่า	 ผู้ปกครองท่ีสูบบุหร่ีสามารถลดปริมาณการสูบบุหร่ีน้อยลงและ 
ไม่ค่อยเห็นสูบบุหรี่

•	 เมื่อมีการประชุมผู้ปกครอง	ผู้ปกครองสัญญาว่าจะดูแลไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่

•	 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน

•	 ผู้ปกครองให้คำาแนะนำาตักเตือนนักเรียนในปกครองไม่ให้สูบบุหรี่

•	 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ดีมาก

•	 ได้รับความร่วมมือเฉพาะในโรงเรียน	

•	 ผู้ปกครองที่สูบบุหรี่พยายามลดละเลิกบุหรี่

•	 ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่

•	 ผู้ปกครองสนับสนุนและเห็นด้วยกับการดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี	เพราะเป็นสถานศึกษา 
ที่บุตรหลานของตนเรียนอยู่

ข้อสังเกต ครูส่วนใหญ่	 (77.42%)	 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียน

ปลอดบุหรี่เป็นอย่างดี	 ในขณะที่ครูจำานวนหนึ่ง	 (22.58%)	 แสดงความคิดเห็นว่าผู้ปกครอง 

บางคนยังให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย	ยังขาดความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองและผู้ปกครองไม่ค่อย 

ให้ความสำาคัญเนื่องจากนักเรียนไม่ได้พักอาศัยกับผู้ปกครอง	 ผู้ปกครองหลายครอบครัวยัง

สูบบุหร่ี	 เด็กนักเรียนก็สูบบุหร่ี	 ครอบครัวต้องทำามาหากินไม่มีเวลาพูดคุยดูแลลูก มีผู้ปกครอง 

บางคนไม่ยอมรับเรื่องลูกสูบบุหรี่
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 2. สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวครูเมื่อเข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนปลอดบุหรี่

 1)  การได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

	 	 ครูส่วนใหญ่	 (90.32%)	 ได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่กับสุขภาพและการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียน

ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น	จำาแนกเป็นได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก	(80.65%)	และเพิ่มขึ้นปานกลาง	(9.67%)	

ดังนี้

•	 เข้าใจกระบวนการทำางานเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ีมากข้ึน	ได้รับความรู้เร่ืองบุหร่ีกับสุขภาพมากข้ึน

•	 ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในส่วนของการวางแผน	 การวางแนวทางในการดำาเนินงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุหรี่กับสุขภาพและขั้นตอนการดำาเนินงานเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่
เพิ่มมากขึ้นและมีแหล่งการเรียนรู้เรื่องการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น

•	 มากที่สุดเพราะผ่านการอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	 อีกทั้งดำาเนินงานเพื่อ
โรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 ได้ทราบและรู้แนวทางในการดำาเนินงานเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ีจากเพ่ือนในเครือข่ายมากย่ิงข้ึน

•	 มีความรู้เพิ่มขึ้นมาก	เพราะได้ทราบถึงโทษพิษภัยอันตรายของบุหรี่กับสุขภาพ

•	 มีความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพดีขึ้นมาก	 อีกทั้งการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ทำาให้สามารถ
จัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

•	 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุหรี่กับสุขภาพและผลที่จะเกิดกับนักเรียน	 หรือผู้ที่สูบบุหรี่มากขึ้น	
การช่วยกันทำาให้โรงเรียนปลอดบุหรี่และชี้แนวทางชีวิตเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง					

•	 สามารถจัดกิจกรรมในการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 มีความรู้และเทคนิควิธีการเพิ่มมากขึ้น	จากประสบการณ์ในการทำางานเป็นเครือข่ายร่วมกัน

•	 สามารถนำาความรู้และเทคนิคมาปรับใช้ในการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้เป็นอย่างดี

ข้อสังเกต ครูรายงานว่าได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องต่างๆ	 ดังนี้	 ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่กับ

สุขภาพ	ความรู้เรื่องกลยุทธ์บริษัทบุหรี่	กฎหมายต่างๆ	เกี่ยวกับบุหรี่	แนวทางในการช่วยให้

นักเรียนเลิกสูบบุหรี่และแนวทางการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ซึ่งสามารถนำาไป

ปรับใช้ในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีและครูบางคน	 (9.68%)	

ได้รับความรู้น้อย	 เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานเท่าที่ควรและไม่เคยทำางานด้านนี้

มาก่อน

 2)  การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

	 	 ครูส่วนใหญ่	 (83.87%)	 รายงานว่ามีความคิดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำาเนินงานโรงเรียน

ปลอดบุหรี่มาก	ดังนี้

•	 เดิมคิดว่าน่าจะดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ไม่ได้ผล	 แต่หลังจากดำาเนินการแล้ว
นักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่และนักเรียนส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

•	 จากการทำางานพบว่านักเรียนสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้	ถ้านักเรียนต้องการและพร้อมท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี



32 โรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 การทำางานต้องทำาแบบเป็นทีม	ร่วมมือร่วมใจทุกคนทุกฝ่ายจะทำาคนเดียวหรือกลุ่มเดียวไม่ได้

•	 การดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหร่ี	ต้องเร่ิมจากการให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองบุหร่ีกับสุขภาพก่อน

•	 ตระหนักถึงความสำาคัญเรื่องบุหรี่กับสุขภาพมากขึ้นและเกิดทัศนคติที่ดีในการดำาเนินงานเพื่อ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ให้ประสบความสำาเร็จ

•	 การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อให้ผู้เรียนไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน

•	 บุหร่ีคือจุดเร่ิมต้นของการนำาไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดร้ายแรง	 การป้องกันไม่ให้เยาวชนติดบุหร่ีจะช่วย 
ให้เขาเป็นพลเมืองของชาติที่ไม่ติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต

•	 อบรมนักเรียนถึงโทษพิษภัยของบุหรี่กับสุขภาพ	โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมให้ความรู้

•	 มีครูแกนนำาที่เข้ารับการอบรมแล้วมากกว่า	1	คน

•	 เรื่องการดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่

•	 ตั้งใจที่จะดำาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างจริงจังในทุกโอกาส

•	 โรงเรียนควรเป็นสถานที่ในการสร้างชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน

•	 จะดำาเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีให้มีตลอดไปเพ่ือพัฒนาอนาคตท่ีดีของเด็กวัยรุ่นต่อไป

•	 โรงเรียนปลอดบุหรี่จะประสบความสำาเร็จ	ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากร 
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง

•	 ให้ความสำาคัญกับโรงเรียนปลอดบุหรี่มากขึ้น

•	 อยากช่วยเหลือนักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำาเร็จ

•	 ควรจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนสูบบุหรี่ให้มากขึ้น

•	 มีความคิดว่าต้องทำาอย่างต่อเนื่องน่าจะประสบความสำาเร็จได้	 คือมีผู้สูบบุหรี่ลดน้อยลงหรือ 
ลดจำานวนปริมาณในการสูบบุหรี่ลง

•	 น่าจะติดตามนักเรียนให้มากขึ้น

•	 พยายามให้ความรู้และสนใจเรื่องการสูบบุหรี่มากขึ้น

ข้อสังเกต	 ครูส่วนใหญ่รายงานว่ามีความคิดเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหร่ี	กล่าว 

คือการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่จะต้องเริ่มจากการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบุหรี่กับ 

สุขภาพก่อนและแต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ีอย่างเป็นระบบชัดเจน	 ต่อเน่ืองและ 

จริงจัง	 บุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วมดำาเนินงาน	 โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำาและเห็น 

ความสำาคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ี		มีครูบางคน 

(16.13%)	 มีความคิดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ปานกลาง	 โดย

สามารถดำาเนินการได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง
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 3)  ความพึงพอใจในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

	 	 ครูส่วนใหญ่	 (90.32%)	 มีความรู้สึกพึงพอใจในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

จำาแนกเป็นความรู้สึกพึงพอใจมาก	(83.87%)	และพึงพอใจปานกลาง	(6.45%)	ดังนี้

•	 พอใจมาก	เนื่องจากสามารถลดจำานวนคนสูบบุหรี่ได้มากขึ้น	บางคนสามารถเลิกสูบบุหรี่ด้วย
ตนเอง

•	 พอใจมาก	เพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำางานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี	่
ทำาให้นำาเทคนิคที่แปลกใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงาน

•	 ควรมีการนำานักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการดำาเนินงาน	อบรมให้ความรู้แนวทางในการดำาเนินงาน 
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่กับสุขภาพและไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่

•	 มีความพึงพอใจมาก

•	 พอใจมากๆ	ที่จะได้มีส่วนช่วยปลูกฝังสิ่งดีๆ	ให้กับเยาวชนของชาติต่อไป

•	 มีในระดับมาก	เพราะได้ดำาเนินโครงการกิจกรรมตามแผนงาน

•	 มีความพึงพอใจมากท่ีโครงการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	มีการติดตามประเมินผล

•	 มีความพึงพอใจในระดับมากเพราะได้เร่ิมดำาเนินการแล้ว	 ผู้บริหารและบุคลากรให้การสนับสนุน
และเห็นความสำาคัญและเห็นว่าเราทำางานจริงๆ

ข้อสังเกต	 ครูที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	โดยภาพรวมรายงานว่ามีความพึงพอใจในการดำาเนิน
งานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่	 เพราะสามารถลดจำานวนคนสูบบุหรี่ได้มากขึ้น	 นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องบุหรี่กับสุขภาพมากขึ้น	และการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่สามารถ
ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำาให้มีแนวทางในการดำาเนิน
งานได้เป็นอย่างดี	แต่มีครูบางคน	(9.68%)	ที่มีความพึงพอใจน้อยเพราะยังไม่ค่อยได้รับ 
ความร่วมมือเท่าที่ควร	 มีเพียงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เท่านั้นที่ให้ความร่วมมือและความร่วมมือของ
เจ้าหน้าที่รัฐยังไม่เด็ดขาด	 อยากได้อุปกรณ์ในการดำาเนินงานมากขึ้น	 เช่น	 สติกเกอร์	 ป้าย 
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

4)  การได้รับการยอมรับและขวัญกำาลังใจในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

	 	 ครูส่วนใหญ่	(87.10%)	ได้รับการยอมรับและมีขวัญกำาลังใจในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียน 

ปลอดบุหรี่	ดังนี้

•	 ผู้บริหาร	คณะครู	ผู้ปกครอง	คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนเต็มที่และให้กำาลังใจ 
ในการทำางาน

•	 นักเรียนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำาเร็จ	จากคำายืนยันของเพื่อนนักเรียน

•	 ได้รับการยอมรับมากที่สุด

•	 มีกำาลังใจในการทำางานมากข้ึน	มีส่ือและวิธีในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึนไม่รู้สึกโดดเด่ียว	 
มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์

•	 มีกำาลังใจในการดำาเนินการดีเพื่อแก้ไขปัญหาบุหรี่
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•	 ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี	จากการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี
ทั้งนักเรียน	ครู	ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

•	 มีเพื่อนร่วมงานที่ดี	ช่วยเหลือในการทำากิจกรรม

•	 มีความภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ

•	 ทำากิจกรรมนี้ต่อไปจนกว่าจะไม่มีผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนอย่างแท้จริงและขยายการรณรงค์ไปสู่
ชุมชน

•	 คณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านให้การสนับสนุนการดำาเนินงานดีมาก

•	 มีนักเรียนและบุคลากรให้ความร่วมมือ	ฝ่ายบริหารสนับสนุน

•	 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและครู

•	 ได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน

•	 การทำากิจกรรมและเครือข่ายมีมาก	แต่การดำาเนินการยังไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

•	 ครูและผู้บริหารให้การสนับสนุนดีมากและยอมรับมากขึ้น

•	 ได้รับการยอมรับจากครูและบุคลากรในโรงเรียน

•	 ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนและเป็นกำาลังใจในการดำาเนินงาน

•	 ได้รับการยอมรับในระดับน่าพึงพอใจ	มีขวัญกำาลังใจในการทำางาน	เพราะผู้บริหารและบุคลากร
เห็นความตั้งใจในการทำางาน

ข้อสังเกต ครูส่วนใหญ่	 (87.10%)	รายงานว่า	 ได้รับการยอมรับและมีกำาลังใจในการทำางานจากผู้บริหาร

โรงเรียน	 คณะครู	 เพื่อนร่วมงาน	 นักเรียนและผู้ปกครอง	 โดยบุคคลเหล่านี้ให้การสนับสนุน	

ให้ความร่วมมือในการทำางานและให้คำาชมเชย	 มีครูจำานวนน้อย	 (12.90%)	 ที่รู้สึกว่าได้รับ 

การยอมรับน้อยจากกลุ่มเพื่อนเท่านั้น	เนื่องจากมารับงานใหม่ยังต้องปรับตัวอีกมาก

5)  เพื่อนร่วมอุดมการณ์ หรือเครือข่ายมีอิทธิพลต่อการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

	 	 ครูส่วนใหญ่	(93.55%)	แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์	หรือเครือข่ายครูมีอิทธิพล

ต่อการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	ดังนี้

•	 ช่วยให้การทำางานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้สะดวก	เป็นแนวทางเดียวกัน

•	 เป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันในการทำางาน	มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์การทำางานซึ่งกันและกัน

•	 มีอิทธิพลมาก	เพราะทำาให้การดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บรรลุวัตถุประสงค์

•	 มีอิทธิพลอย่างมาก	 เนื่องจากในบางครั้งเจอปัญหาอย่างเดียวกัน	 จะได้ปรึกษาแลกเปลี่ยน
วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

•	 มีประโยชน์ต่อการทำางานมาก	ช่วยให้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมีกำาลังใจในการทำางาน
เพิ่มขึ้น

•	 มีผลอย่างมากในการแลกเปลี่ยนความรู้	ในการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

•	 มีอิทธิพลอย่างมากเพราะทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีและเมื่อเกิดปัญหาสามารถมีที่
ปรึกษาได้
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•	 การมีเพื่อนร่วมทำางานทำาให้งานสำาเร็จไปได้ด้วยดี

•	 การทำางานจะได้ขยายเครือข่ายต่อไป

•	 การมีเครือข่ายจะทำาให้รู้สึกว่าไม่อยู่โดดเดี่ยวและช่วยกันดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

•	 การทำางานบางครั้งมีปัญหา	มีอุปสรรค	การมีเพื่อน	มีเครือข่าย	จะทำาให้มีที่ปรึกษาในแนวทาง
เดียวกันช่วยเหลือกัน	ปัญหาและอุปสรรคหมดไป

•	 ทำาให้สังคมไทยได้รับรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ

•	 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเสริมแนวความคิด	การทำางานเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ีให้ดีย่ิงข้ึน

•	 เป็นกำาลังใจในการทำางานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และร่วมกันทำากิจกรรมรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ
บุหรี่

•	 ได้รับความรู้เรื่องการทำางานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	จากเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น	ทำาให้มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย

•	 การเป็นแนวร่วมเครือข่ายมีความสำาคัญมาก	การทำางานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ไม่สามารถทำา
คนเดียว	ต้องมีความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงจะประสบความสำาเร็จได้

•	 เครือข่ายสำาคัญในการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่	 ทำาให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ
ดี	จะได้มีการปฏิบัติงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปพร้อมกัน

•	 เมื่อมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพื่อจะทำาให้การรณรงค์ได้ผลดีเพิ่มขึ้น

•	 มีเครือข่ายครูนักรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี	เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน	
เม่ือจัดโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

•	 มีมากที่สุดเพราะขับเคลื่อนได้ดีกว่าการทำาคนเดียว	 มีที่ปรึกษาเทคนิคในการดำาเนินงานได้รับ
การสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกด้าน

•	 ทำาให้การทำางานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ง่ายขึ้น

•	 มีกำาลังใจในการทำางานและตั้งใจในการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่มากขึ้น

ข้อสังเกต	 ครูส่วนใหญ่	(93.55%)	แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์	หรือเครือข่ายครูมีอิทธิพล

ต่อการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	 ในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์	

แนวทาง	 หรือวิธีการดำาเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่	 เป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันใน

การทำางาน	 มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การทำางานซึ่งกันและกันใน

ด้านประสานงาน	รวมพลังเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่	ในด้านการช่วยเหลือ	สนับสนุน

สื่อ/อุปกรณ์และมีเพื่อนเป็นที่ปรึกษา	เป็นกำาลังใจทำางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม			
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รายชื่อครูที่เข้าร่วมถอดบทเรียนการดำาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่	กรุงเทพมหานคร	เขต	1

ที่ โรงเรียน เขต ชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 ศีลาจารพิพัฒน์ บางซื่อ ครูสัมฤทธิ์	วรรณพิพัฒน์

2 ศีลาจารพิพัฒน์ บางซื่อ ครูจุรี	ศิลสังวร

3 โยธินบูรณะ	2	(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ รอง	ผอ.เชิดชัย	อมรกิจบำารุง

4 โยธินบูรณะ	2	(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ ครูเพ็ญทิพย์		มามาก

5 โยธินบูรณะ ดุสิต ครูชาญณรงค์	บัวแย้มแสง

6 ราชินีบน ดุสิต ครูทัศน์มน	ยอดแสงเดือน

7 ราชินีบน ดุสิต ครูดุจดาว	สุพรรณเภสัช

8 โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ดุสิต ครูธีรพงศ์	จันทะชารี

9 มัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต รอง	ผอ.สุพจน์	จันตราชู

10 สันติราษฎร์วิทยาลัย ราชเทวี ครูพัชร์สมา		แก้วชนะชัย

11 สีตบุตรบำารุง ปทุมวัน ครูธนวรรณ	อิงคุทานนท์

12 สีตบุตรบำารุง ปทุมวัน ครูสุวรรณา	อุ่นม่วง

13 วัดบวรนิเวศ พระนคร ครูพลวิทย์	กุมภา

14 วัดสระเกศ ป้อมปราบฯ รอง.ผอ.สัมฤทธิ์	ชาวลวิวัฒน์

15 วัดสระเกศ ป้อมปราบฯ ครูมยุรี	เบญจพลาพร

16 สายปัญญา	ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ป้อมปราบฯ รอง	ผอ.อาภาวรรณ	ไชยวงศ์

17 ราชวินิตบางแคปานขำา บางแค ครูสร้อย	เสริมพล

18 ปัญญาวรคุณ บางแค รอง	ผอ.สุปราณี	ปัพรังศรี

19 ปัญญาวรคุณ บางแค ครูณัฏฐ์ชยธร	ศิริจิราธนาบุญ

20 วัดกก บางขุนเทียน ครูพิภพ	ชาวนา

21 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ บางบอน ครูนงลักษณ์	ศรีศักดา

22 บ้านนายเหรียญ บางบอน ครูสุปรียา	รถเพ็ชร

23 วัดบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ ครูพรชัย	ศรีพระราม

24 วัดราชโอรส จอมทอง ครูฤดีวรรณ	มาดีกุล

ฺBANGKOK
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก
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ที่ โรงเรียน เขต ชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

25 วัดยายร่ม จอมทอง ครูสุวิทย์	เจริญสุข

26 วัดยายร่ม จอมทอง รอง	ผอ.นวมินท์	อยู่เย็น

27 มัธยมวัดหนองแขม หนองแขม ครูนิตยา	พุ่มเพิ่ม

28 จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียฯ หนองแขม ครูธเนศ	นันทวีผล

29 จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียฯ หนองแขม ครูศรีศักดิ์	พ้นภัย

30 วัดอุดมรังสี	(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์) หนองแขม ครูอรรถพันธ์	พุ่มเกษม

31 วัดอุดมรังสี	(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์) หนองแขม ครูประสิทธิ์	อาจทวีกุล

32 วัดอินทาราม ธนบุรี ครูวันเพ็ญ		พึ่งวารี

33 วัดอินทาราม ธนบุรี ครูอรรณพ	โกวิทวิบูล

34 วัดอินทาราม ธนบุรี ครูธวัชชัย	เจริญกุล

35 ซางตาครู้สคอนแวนท์ ธนบุรี ครูรพีพรรณ	ตุระพิพาก

36 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ภาษีเจริญ ครูวารุณี		ศโรภาส

37 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ภาษีเจริญ ครูกนกรักษ์	สุทธิอำานวยกูล

38 วัดโคนอน ภาษีเจริญ ครูวรพจน์	พุ่มเจริญดี

39 วัดนิมมานรดี ภาษีเจริญ ครูอาคม	พันทะแสน

40 มหรรณพาราม ตลิ่งชัน ครูมณีวรรณ์	มะส่าห์

41 ทีปังกรวิทยาพัฒน์	(วัดน้อยใน)	ฯ ตลิ่งชัน ครูสุภาพ	พงษ์สุวรรณ

42 ทีปังกรวิทยาพัฒน์	(ทวีวัฒนา)	ฯ ทวีวัฒนา ครูบุญเลิศ	มณีจักร

43 วิมุตยารามพิทยากร บางพลัด ครูคนึง	เดชแสงศรี

44 ชิโนรสวิทยาลัย บางกอกน้อย ครูนวพร	ชิณวงษ์

45 ชิโนรสวิทยาลัย บางกอกน้อย ครูอภิชาติ	ศรีวะรมย์

46 มัธยมวัดดุสิตาราม บางกอกน้อย ครูสุรพล	มาลัยเลิศ

47 สุวรรณารามวิทยาคม บางกอกน้อย ครูบุปผา	กาลพัฒน์

48 สุวรรณารามวิทยาคม บางกอกน้อย ครูสถาพร	รัตนกูล

49 วัดประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่ รอง	ผอ.สุชาติ	สถาพรเจริญชัย

50 วัดประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่ ครูอุบลรัตน์		ภู่ประสพพร

51 วัดประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่ ครูรุ่งทิพย์	ดิษฐ์ใจ

52 เสสะเวชวิทยา บางกอกใหญ่ ครูสมอาจ	ฉลาดล้น

53 เสสะเวชวิทยา บางกอกใหญ่ ครูยงยุทธ์	แตงโม

54 พณิชยการราชดำาเนิน	ธนบุรี บางกอกใหญ่ ครูสิรายุทธ	พลับเพลิง

55 พณิชยการกรุงเทพ บางกอกใหญ่ ครูบุณยรัตน	เพชรฉาย



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


