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คำ�นำ�

เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด�ำ เนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีใ่ นจังหวัดสงขลา ระหว่างปี
พ.ศ. 2553 - 2554 มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา สมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
จำ�นวน 60 โรงเรียน โดยโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำ�เนินกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งสร้างขวัญกำ�ลังใจให้
แก่คณะครูที่รับผิดชอบดำ�เนินงาน และมีคุณค่าต่อการดูแลเยาวชนให้มีค่านิยมไม่สูบบุหรี่
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้รวบรวมกิจกรรมการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอด
บุหรี่ ของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และจัดทำ�เป็นหนังสือถอด
บทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
โรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ให้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักการศึกษา และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ
						เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  กรกฎาคม 2555
คณะบรรณาธิการ
1. ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง
2. ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล
3. ครูอนงค์ พัวตระกูล
4. ครูพเยาว์ รุจิโรจน์วงษ์
5. ครูศุภรัตน์ ตันติเวชวงศ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

คณะกรรมการจัดประชุมและรวบรวมข้อมูล
1. ผอ.เกษม หวันอาหลี
โรงเรียนบ้านวังพา
2. รอง ผอ.สมพงค์ โควรรณ โรงเรียนระโนดวิทยา
3. ครูธนพร ไพรพิสุทธิ์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
4. ครูปณิตา พิชญาวัตร
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
5. ครูธวัชชัย บินกาญจน์
โรงเรียนหาดใหญ่อำ�นวยวิทย์
6. ครูพงษ์ศักดิ์ จันสุก
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
7. ครูจิราภรณ์ อุบลมณี
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำ�น้อย
8. ครูสัญญา มณีนิล
โรงเรียนกอบกาณจน์ศึกษามูลนิธิ
9. ครูสุกมล จันทรคง
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
10. ครูเสาวลักษณ์ กาญจนเพ็ญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
11. ครูสวลี จุลนิล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
12. ครูไชยพัฒน์ จันทร
โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค
13. ครูประพัฒน์ หนูหล่อ
โรงเรียนบ้านไร่
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ตั้งคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
วิธีการดำ�เนินงาน
1. ครูที่ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่นำ�เสนอให้ผู้บริหารรับรู้บทบาทของโรงเรียนในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
2. โรงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งานด้ า นการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการสู บ บุ ห รี่ ใ นโรงเรี ย น
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะทำ�งานประกอบด้วย
–– คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทน
ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี ตำ�รวจ สารวัตรนักเรียน บุคลากรจาก
โรงพยาบาล
–– คณะกรรมการดำ�เนินงาน เช่น หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนแกนนำ� 
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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3. โรงเรียนจัดประชุมคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนการดำ�เนินงาน
4. ส่วนใหญ่คณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียนจะแฝงอยู่ใน
คณะกรรมการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข มีเพียงบางโรงเรียนที่
แต่งตั้งคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียนโดยเฉพาะ เช่น
โรงเรียนมัธยมสิริวรรณวลี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เป็นต้น

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ผูบ้ ริหารเห็นความสำ�คัญ ให้การสนับสนุนและดูแลการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน
3. โรงเรียนมีนักเรียนแกนนำ�เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำ�งาน ทำ�ให้การดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียน
ปลอดบุหรี่เข้มแข็งขึ้น
4. โรงเรียนประสานงานกับเครือข่ายชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรภายนอก ทำ�ให้
เกิดแรงผลักดันในการดำ�เนินงานที่เป็นรูปธรรม
5. โรงเรียนประชุมชี้แจงให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบว่ามีคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียนและขอความร่วมมือในการดำ�เนินงาน

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. บางโรงเรียนยังมีบุคลากรในโรงเรียนสูบบุหรี่อยู่มาก ทำ�ให้ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานด้าน
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
2. ผู้บริหารบางโรงเรียนไม่ให้การสนับสนุนการแต่งตั้งคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
3. บางโรงเรียนไม่มีการแยกคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน ออกจากคณะกรรมการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข
อย่างชัดเจน
4. คณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ทำ�งานตาม
บทบาทหน้าที่
5. ครูผรู้ บั ผิดชอบงานด้านการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรีใ่ นโรงเรียน มีการโยกย้าย
ตำ�แหน่งและสถานศึกษา ทำ�ให้การทำ�งานไม่ต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนที่ไม่มีคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
โดยเฉพาะ สามารถจัดตั้งครูเวรและนักเรียนแกนนำ�เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลแก้ไขปัญหา
การสูบบุหรี่ในโรงเรียน เช่น โรงเรียนหาดใหญ่อำ�นวยวิทย์พณิชยการ
2. การแต่งตั้งคณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

คณะทำ�งานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนดำ�เนินการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เป็น 2 รูปแบบ คือ
1.1 การประกาศนโยบายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประกาศบนเวทีหน้าเสาธงโดยมอบ
ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย การประกาศนโยบายในที่ประชุมครู/ผู้ปกครอง/
นักเรียน การปฏิญาณตนว่าจะสนับสนุนนโยบายไม่สูบบุหรี่ การแสดงบทบาทสมมติ การเดิน
รณรงค์ การประกาศนโยบายโดยใช้เสียงตามสาย                      
1.2 การประกาศนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายโดยพิมพ์ลงในคูม่ อื นักเรียนและกำ�หนดบทลงโทษผูท้ ฝ่ี า่ ฝืนอย่างชัดเจน
การพิมพ์ในจดหมายข่าว การติดประกาศในบริเวณทีเ่ ห็นเด่นชัด การให้นกั เรียนและผูป้ กครอง
ลงนามรับทราบนโยบาย การแจกใบประกาศนโยบายให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
การประกาศนโยบายโดยจัดป้ายนิเทศ ป้ายไวนิล
2. ช่วงเวลาที่ประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ส่วนใหญ่มักจะประกาศในวัน
งดสูบบุหรี่โลก วันประชุมผู้ปกครอง วันปฐมนิเทศ วันต่อต้านยาเสพติดและวันแข่งขันกีฬาภายใน
ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความสำ � คั ญ และเป็ น ผู้ นำ �ในการประกาศนโยบายโรงเรี ย นเป็ น เขตปลอดบุ ห รี่
ตามกฎหมาย
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
3. โรงเรียนผลักดันนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
4. โรงเรียนเชิญชวนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำ�ชุมชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
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5. โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย จากมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การ
ไม่สูบบุหรี่
6. โรงเรียนกำ�หนดคุณสมบัติบุคลากรที่จะเข้ามาทำ�งานในโรงเรียนว่าต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. การที่โรงเรียนไม่ได้ประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ทำ�ให้ขาดหลักฐานยืนยันในการประกาศ
นโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  
2. ภายหลังการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายแล้วโรงเรียนไม่มีการดำ�เนิน
กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ขาดความเข้มแข็งในการดำ�เนินงาน
3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายค่อนข้างน้อย
และผู้ปกครองยังสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับนักเรียน
4. ครูและนักการภารโรงบางคนทีส่ บู บุหรี่ ไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์นโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายอย่างต่อเนือ่ ง จะทำ�ให้
เกิดความเข้มแข็งในการดำ�เนินงาน
2. โรงเรียนควรเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายให้มากขึ้น
3. โรงเรียนควรรณรงค์ให้ความรู้ผู้ปกครองในการเป็นต้นแบบไม่สูบบุหรี่ให้กับนักเรียน
4. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มีส่วนร่วมในกิจกรรมประกาศ
นโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จะผลักดันนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
5. โรงเรียนควรเชิญผู้ประกอบการร้านค้าใกล้โรงเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ดร.ดนุพล สุนทรัตน์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวชิรานุกูล
ประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ดร.ดนุพล สุนทรัตน์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวชิรานุกูล
มอบป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
แก่รองผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนกระแสสินธุ์ประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่โดยมอบป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้นักเรียน

โรงเรียนควนโดนวิทยาประกาศนโยบายโรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ในการอบรมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนควนโดนวิทยาประกาศนโยบาย
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่หน้าแถวนักเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาประกาศนโยบาย
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่โดยมอบป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้แก่นักเรียน

โรงเรียนปลอดบุหรี่

ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดสงขลา
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ติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”
ในจุดที่เห็นเด่นชัด
วิธีการดำ�เนินงาน
1. จัดทำ�หรือขอรับการสนับสนุนป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่
2. วางแผนติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในบริเวณต่าง ๆ ที่เห็นเด่นชัด
3. ติดตั้งและดูแลป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนประสานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการติดและดูแลรักษาป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
2. นักเรียนแกนนำ�รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มีส่วนร่วมในกิจกรรมติดป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายถูกทำ�ลาย
2. ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย มีจำ�นวนน้อยไม่เพียงพอ
3. บางโรงเรี ย นไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการติ ด ป้ า ยโรงเรี ย นเป็ น เขตปลอดบุ ห รี่
ตามกฎหมาย
4. ขาดงบประมาณในการจัดทำ�ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายขนาดใหญ่

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการออกแบบจัดทำ�ป้าย และดูแลรักษาป้ายโรงเรียนเป็น
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
2. โรงเรียนควรติดตั้งป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายไว้ในบริเวณที่นักเรียนมักใช้เป็น
ที่สูบบุหรี่
3. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
4. โรงเรียนควรจัดทำ�ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายให้สอ่ื ความหมายได้ชดั เจน สะดุดตา
และมีจำ�นวนเพียงพอ
5. โรงเรียนควรจัดทำ�ป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายด้วยวัสดุที่หลากหลายให้เหมาะสม
กับการใช้งาน เช่น ป้ายที่ทำ�จากผืนผ้า ฟิวเจอร์บอร์ด หรือไวนิล สามารถใช้นำ�เสนอในการจัด
นิทรรศการ การเดินรณรงค์ ก่อนที่จะนำ�ป้ายนั้นไปติดตั้งเป็นการถาวร
6. โรงเรียนควรขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนในการดูแลรักษาป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและซ่อมแซมหรือเปลี่ยนป้ายที่ชำ�รุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ควรสนับสนุนป้ายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้กับ
โรงเรียนเป็นประจำ�ทุกปี
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนวชิรานุกูลติดป้าย
โรงเรียนเป็นเขตปลอด
บุหรี่ตามกฎหมายที่บริเวณ
อาคารเรียนวชิราอนุสรณ์

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
ที่หน้าห้องน้ำ�นักเรียน

โรงเรียนบ้านวังพาติดป้าย
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายที่หน้าประตู
โรงเรียน

โรงเรียนควนโดนวิทยา
ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ในที่ที่เห็น
เด่นชัด

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ที่ประตูโรงเรียน
ให้เห็นเด่นชัด

วิทยาลัยบริหารธุรกิจวิทยา
ติดป้ายโรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่บริเวณหน้าห้อง
ประชาสัมพันธ์

ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดสงขลา
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ติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งพาหนะของโรงเรียน

วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนออกแบบสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้น่าสนใจ ใช้ภาษาสั้นกะทัดรัด ทันสมัย  
หรือขอสนับสนุนสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2. โรงเรียนวางแผนติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณต่าง ๆ ที่เห็นเด่นชัดอย่างเป็น
ระเบียบ
3. โรงเรียนติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และดูแลให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ออกแบบสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้มีรูปแบบที่ใช้ได้ใน
สถานที่ต่าง ๆ เช่น “ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่”
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนในการติดและดูแลรักษาสติกเกอร์
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
4. โรงเรียนมีการแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนแกนนำ�ช่วยกันดูแลรักษาสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. โรงเรียนได้รับสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน
2. โรงเรียนยังไม่ได้ตดิ สติกเกอร์รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีเ่ พราะฝ่ายอาคารสถานทีย่ งั ไม่เห็นความสำ�คัญ
3. นักเรียนฉีกทำ�ลายสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อยู่เสมอ โดยเฉพาะที่ติดไว้ในห้องสุขา

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ข้อเสนอแนะ
1. มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีค่ วรประสานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในการสกรีนเครือ่ งหมายรณรงค์เพือ่
การไม่สูบบุหรี่ลงบนกระเป๋านักเรียน
2. โรงเรียนควรประสานขอความร่วมมือในการติดและดูแลรักษาสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
จากบุคลากรทุกฝ่าย
3. โรงเรียนควรแจกสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้นักเรียนนำ�ไปติดที่บ้านและชุมชน
4. โรงเรียนควรจัดทำ�สติกเกอร์รณรงค์รถปลอดบุหรี่ เพื่อนำ�ไปติดที่รถของโรงเรียน รถตู้โดยสารของ
นักเรียนและรถสองแถวรับส่งนักเรียน

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ขอความร่วมมือ
ติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่รถสองแถวรับส่งนักเรียน

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ขอความร่วมมือ
ติดสติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่รถรับจ้าง
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์อนุญาตให้นักเรียนติดสติก
เกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บนกระเป๋านักเรียน

โรงเรียนเทพาติดสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่
ให้เห็นเด่นชัดที่เสาหน้าห้องน้ำ�

โรงเรียนควนโดนวิทยาติดสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่
ให้เห็นเด่นชัดที่ประตูหน้าห้องน้ำ�

โรงเรียนควนโดนวิทยาติดสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่
ให้เห็นเด่นชัดที่หน้าประตูห้องเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาติดสติกเกอร์
เขตปลอดบุหรี่ที่ประตูหน้าห้องสมุดของวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาติดสติกเกอร์
ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณทางขึ้นอาคารเรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจวิทยาติดสติกเกอร์
เขตปลอดบุหรี่ในบริเวณโรงอาหาร

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนวางแผนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เช่น เสียงตามสาย ดีเจน้อย วิทยุชุมชน ลงเว็บไซต์โรงเรียน facebook หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียน วารสารโรงเรียน เดินรณรงค์ จัดป้ายนิเทศ จัดนิทรรศการ จัดมุมหนังสือ จัดศูนย์
ความรู้เรื่องบุหรี่ การแสดงละคร บทบาทสมมติ มโนราห์ หนังตะลุง
2. โรงเรียนกำ�หนดช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องตลอดปี และในโอกาสวันสำ�คัญต่าง ๆ เช่น วันงด
สูบบุหรี่โลก วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันประชุมผู้ปกครอง วันต่อต้านยาเสพติดสากล  
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามแผนการที่วางไว้

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ผู้บริหารและครูที่ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้นแบบที่ดีในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย
2. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความถนัดด้านการประชาสัมพันธ์เข้ามามีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
3. คณะทำ�งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ประสานความร่วมมือ
กับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อกำ�หนดวันเวลาในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอด
บุหรี่ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงทุกวันพุธ
4. โรงเรี ย นได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชนในการประชาสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย นเป็ น เขตปลอดบุ ห รี่ ต าม
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น การกระจายเสียงผ่านวิทยุชุมชน
5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายจากมูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
6. โรงเรียนขอความร่วมมือจากชุมชนในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
ในงานเทศกาล หรืองานประเพณีของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีชักพระ
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายขาดความหลากหลาย ไม่แปลกใหม่
ไม่น่าสนใจ
2. โรงเรียนขาดการวางแผนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรียนขาดการประสานขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
4. โรงเรี ย นได้ รั บ ความร่ ว มมื อในการประชาสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย นเป็ น เขตปลอดบุ ห รี่ ต ามกฎหมาย
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังมีคนในชุมชนสูบบุหรี่มาก

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น เพลง คลิปวีดิโอ สปอร์ตโฆษณา การทำ�เว็บบอร์ดของนักเรียน ต้นไม้พูดได้
(การติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่ต้นไม้โดยใช้คำ�ขวัญที่นักเรียนคิดขึ้นเอง) กำ�แพงพูดได้ (การวาดภาพ
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่บนกำ�แพงโรงเรียน)  
2. โรงเรียนควรสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย
3. โรงเรียนควรติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
4. โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรและนักเรียนแกนนำ�ให้มีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
5. โรงเรียนควรเพิ่มภาษาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายเป็น
ภาษามลายู ภาษายาวีและภาษาพม่า

โรงเรียนบ้านวังพาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

นักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูลเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์เดินรณรงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์จัดกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ในวารสารของวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
ผ่านการจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุท้องถิ่นไทย
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บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ

วิธีการดำ�เนินงาน
1. ครูศึกษาคู่มือครูจัดกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
2. โรงเรียนประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวางแผนบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เช่น วาดภาพสื่อรณรงค์ ดนตรีรณรงค์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองเรื่องสารพิษในควันบุหรี่
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น อ่านบทความเกี่ยวกับบุหรี่ ทำ�โปสเตอร์
No Smoking
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ออกแบบเว็บไซต์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เช่น กีฬาต้านบุหรี่ โครงงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ธรรมศึกษากับการไม่สูบบุหรี่
สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในวิชาอิสลามศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น การประกวดคำ�ขวัญ การเขียนเรียงความ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น การคำ�นวณค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปจากการสูบบุหรี่
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนทำ�หนังสือเล่มเล็กเรื่องบุหรี่
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนบูรณาการและนำ�เสนอผลงานนักเรียนในลักษณะ
นิทรรศการโครงงานนักเรียน แล้วจัดแสดงเป็นการถาวร ณ ศูนย์การเรียนรู้เรื่องบุหรี่
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการในลักษณะค่ายต้านภัยบุหรี่/กิจกรรม walk rally ความรู้เรื่องบุหรี่/
กิจกรรมพี่สอนน้อง
5. โรงเรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาล ตำ�รวจ หรือเทศบาล มาให้ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพแก่
นักเรียน

โรงเรียนปลอดบุหรี่

15

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องบุหรี่และเห็นความสำ�คัญของการ
ดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
2. นักเรียนแกนนำ�รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในการรณรงค์จากรุ่นสู่รุ่น ทำ�ให้มีการต่อยอดการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง สามารถสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ได้
4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพจากภาคีเครือข่ายครู
นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. ครูบางคนไม่เห็นความสำ�คัญของการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่และสุขภาพจึงไม่ให้
ความร่วมมือ เพราะครูส่วนใหญ่คิดว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
2. โรงเรียนขาดสื่อการเรียนการสอนเรื่องบุหรี่และสุขภาพที่มีคุณภาพและน่าสนใจ
3. โรงเรียนขาดการประเมินติดตามผลการบูรณาการเรื่องบุหรี่และสุขภาพในการเรียนการสอน
4. ครูบางคนขาดความมั่นใจในการบูรณาการเรื่องบุหรี่และสุขภาพในการจัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนทำ�โครงงานศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ เพื่อสามารถนำ�ความรู้
ความเข้าใจเรื่องบุหรี่และสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
2. โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมนุมนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3. โรงเรียนควรจัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการบูรณาการเรือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่ครู

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์บูรณาการความรู้เรื่อง
สารพิษในควันบุหรี่ในกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่
ในกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนคลองแดนวิทยาบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่ใน
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนควนโดนวิทยาบูรณาการโดยเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้เรื่องบุหรี่แก่นักเรียน
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โรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนวชิรานุกูลบูรณาการใช้หนังตะลุงเป็นสื่อ
ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน       

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์บูรณาการใช้ดนตรี
เป็นสื่อในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่

นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา
ทดสอบเรื่องสารพิษในควันบุหรี่

โรงเรียนบ้านสามหมอบูรณาการใช้กีฬาเป็นสื่อ
ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน

โรงเรียนสาครพิทยาคารบูรณาการใช้ดนตรีเป็นสื่อ
ในการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยบูรณาการความรู้เรื่องสารพิษในควันบุหรี่
ในกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาบูรณาการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วิธีการดำ�เนินงาน
1. กลุ่มนักเรียนแกนนำ�เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
• โรงเรียนประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสาเป็นนักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่
• โรงเรียนจัดอบรมนักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นแกนนำ � นั ก รณรงค์ เ พื่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่ เ ป็ น คณะทำ � งานด้ า น
การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
• โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่อย่างหลากหลายภายในโรงเรียน เช่น การเดินรณรงค์ การจัดป้ายนิเทศ การ
ประชาสัมพันธ์ การเป็นเพื่อนที่ปรึกษาเรื่องบุหรี่ การจัดกิจกรรมบนเวทีหน้าเสาธง
• โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่อย่างหลากหลายภายนอกโรงเรียน เช่น การรณรงค์ในตลาดกิมหยง อำ�เภอหาดใหญ่
เนื่องจากเป็นตลาดจำ�หน่ายบุหรี่หนีภาษีราคาถูก
• โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น นำ�นักเรียนเข้าร่วมโครงการลดละเลิกบุหรี่ จัดโดยมูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัด
สตูล ร่วมแจกสื่อรณรงค์ในงานทอดกฐิน นำ�ป้ายรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน
2. กลุ่มนักเรียนทั่วไป
• ครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ สนับสนุนให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ เช่น โครงงานป้ายผ้ารณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงงานสุขาปลอดบุหรี่
การวาดภาพระบายสี/ภาพการ์ตูน การประกวดคำ�ขวัญ
• โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วยจิตอาสา ไม่หวังผล
ตอบแทนเป็นรางวัล หรือคะแนน

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. นักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีม่ คี วามสามารถ กล้าแสดงออก มีจติ อาสา ตัง้ ใจทำ�งาน
อย่างเข้มแข็ง
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2. ครูเสียสละ ดูแลสนับสนุนนักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3. โรงเรียนสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมไม่สูบบุหรี่
4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล สถานี
อนามัย สถานีตำ�รวจ

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. โรงเรียนขาดงบประมาณดำ�เนินงานส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่
2. โรงเรียนขาดการติดตามผลการดำ�เนินงานส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่
3. โรงเรียนขาดการอบรมนักเรียนแกนนำ�นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
4. โรงเรียนมีกจิ กรรมอืน่ ๆ หลากหลายและจำ�นวนมาก ทำ�ให้ครูและนักเรียนไม่มเี วลาในการดำ�เนินงาน
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
5. ผู้ปกครองเห็นความสำ�คัญของการเรียนด้านวิชาการมากกว่า จึงไม่สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพราะเกรงว่าจะทำ�ให้เสียการเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ โดยเน้นเรือ่ ง
จิตอาสามากกว่าการได้รับรางวัล
2. โรงเรียนควรประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น สำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ภาค 9
นักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูล
เดินรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณ
ชุมชนวชิรา

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
สามหมอเดินรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ใน
ชุมชน

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่
รัฐประชาสรรค์ร่วม
รณรงค์เผยแพร่ความรู้
เรื่องบุหรี่ให้แก่ประชาชน
บนรถรับจ้าง

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่
รัฐประชาสรรค์ร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่ในโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ร่วมเผยแพร่
ความรู้เรื่องบุหรี่ให้แก่ประชาชนในตลาดกิมหยง
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นักเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจวิทยาร่วมกันวาดภาพรณรงค์
เรื่องบุหรี่บนกำ�แพงรั้ววิทยาลัย

นักเรียนโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ใน
ตลาดกิมหยง

นักเรียนโรงเรียนบ้านวังพา
มีส่วนร่วมในการเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอด
บุหรี่ตามกฎหมาย

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หน้าวัดโพธิ์ร่วมเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเป็นเขตปลอด
บุหรี่ตามกฎหมาย

นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคารมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
รณรงค์เนื่องในวัน
งดสูบบุหรี่โลก

นักเรียนโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่

โรงเรียนสาคพิทยาคาร
เปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความสามารถด้าน
ดนตรีในการจัดกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก

ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดสงขลา
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การช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

วิธีการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนจัดประชุมแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและการ
ห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสูบบุหรี่
3. ครูสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสูบบุหรี่ เพื่อบันทึกประวัติ
4. โรงเรียนดำ�เนินการกับนักเรียนที่สูบบุหรี่และเต็มใจบำ�บัด ดังนี้
• ให้นกั เรียนทำ�แบบประเมินการติดนิโคติน แล้วจำ�แนกนักเรียนออกเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่ตดิ นิโคติน กลุม่
ที่ติดปานกลางและกลุ่มติดนิโคติน
• เชิญผู้ปกครองมาทำ�สัญญาดูแลนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ที่บ้าน
• นักเรียนลงนามในสัญญาไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน หากพบว่านักเรียนฝ่าฝืนจะมีมาตรการต่าง ๆ
เช่น การตัดคะแนนความประพฤติ การปรับเงิน การบำ�เพ็ญประโยชน์
• จัดประชุมนักเรียนกลุ่มติดนิโคตินเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่ โดยกลุ่มที่เต็มใจ
บำ�บัดจะส่งเข้าค่ายบำ�บัดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยใช้ระยะเวลา 7 วัน ทั้งนี้ผู้ปกครองจะ
ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย คนละ 1,000 บาท
• โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายบำ�บัด ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้เป็นมะเร็งกล่องเสียง การให้
ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ กิจกรรมการรู้จักตนเอง กิจกรรมฝึกสติกับพระอาจารย์
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาเป็นกลุ่มกับนักจิตวิทยา
• ครูติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
• กรณีที่นักเรียนยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ โรงเรียนจะประสานผู้ปกครองในการส่งต่อสถานพยาบาล
เพื่อรับการบำ�บัดรักษา
• กรณีที่นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ได้ โรงเรียนจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตร
5. โรงเรียนดำ�เนินงานกับนักเรียนที่สูบบุหรี่และไม่เต็มใจบำ�บัด ดังนี้
• ครูพูดคุยให้นักเรียนหาแนวทางเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง เช่น หักดิบ
• ครูติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนด้วยกิจกรรมจิตสังคมบำ�บัด (matrix)

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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6. โรงเรียนดำ�เนินงานกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
• โรงเรียนอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งพิษภัยและสถานการณ์การสูบบุหรี่ โดยวิทยากรจากภายนอก เช่น
ตำ�รวจ
• โรงเรียนนำ�นักเรียนไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล เพื่อพูดคุยกับผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่
• โรงเรียนสนับสนุนกลุม่ เสีย่ งให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมนุม SMART HEALTHY เพือ่ เป็นแกนนำ�
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• โรงเรียนสนับสนุนให้นกั เรียนได้ท�ำ กิจกรรมทางเลือกทีห่ ลากหลาย เพือ่ แสดงศักยภาพของตนเอง
เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา ทำ�กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
• โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง โดยขยายผลกิจกรรมรณรงค์สู่นักเรียนคนอื่น
ผู้ปกครองและชุมชน
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมโรงพักในโรงเรียน โดยประสานนายอำ�เภอและผูก้ �ำ กับสถานีต�ำ รวจ ส่งเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจมาประจำ�ที่โรงเรียนวันละหนึ่งนาย เพื่อคอยสอดส่องดูแลนักเรียนตั้งแต่เช้าเมื่อนักเรียนเดิน
เข้าโรงเรียน
8. โรงเรียนจัดมาตรการตรวจค้นนักเรียนเพื่อป้องปรามการนำ�บุหรี่เข้ามาในโรงเรียน
9. โรงเรียนจัดสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน
10. โรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูแลไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่
11. โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องเรียนปลอดบุหรี่  ใช้การดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครู
ทีป่ รึกษาดูแลให้ค�ำ ปรึกษานักเรียนกลุม่ เสีย่ งในห้องประจำ�ชัน้ และประสานความร่วมมือกับผูป้ กครอง
12. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนดูแลเพื่อนให้เลิกสูบบุหรี่ (buddy)
13. โรงเรียนใช้กิจกรรมทางศาสนา เช่น การละหมาด

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. ครูผู้รับผิดชอบมีความอดทนและมีกำ�ลังใจมั่นคงในการทำ�งานดูแลช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการเฝ้าระวัง ตลอดถึงการแจ้งพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียน
3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในการบำ�บัดนักเรียนที่สูบบุหรี่
4. ผู้บริหารโรงเรียนให้ขวัญและกำ�ลังใจครูผู้รับผิดชอบดูแลช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
5. ผู้บริหารเป็นต้นแบบของการไม่สูบบุหรี่
6. ครูมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อปกป้องนักเรียนจากการสูบบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. ผู้บริหารบางโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และมีความคิดความเชื่อว่า การจัดห้องให้นักเรียนสูบบุหรี่สามารถควบคุมให้
นักเรียนที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณที่ครูดูแลได้ ไม่กระจายไปสู่ที่ลับตา ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่
นักเรียนคนอื่นและเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
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2.
3.
4.
5.
6.

ครูบางคนปกปิดข้อมูลนักเรียนที่สูบบุหรี่ เพราะกลัวว่านักเรียนจะได้รับโทษ
ผู้ปกครองเป็นต้นแบบที่ไม่ดีและขาดความเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือบุตรหลานในการเลิกสูบบุหรี่
โรงเรียนขาดบุคลากรเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียน โดยเฉพาะจุดที่เป็นมุมอับ
ร้านค้าในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ ยังคงแบ่งขายบุหรี่ให้กับนักเรียน
ในชุมชนมีสื่อและแหล่งอบายมุขมาก ทำ�ให้ยากต่อการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั นักเรียนและผูป้ กครอง โดยการไปเยีย่ มบ้านนักเรียน ร่วมมือกันดูแล
นักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่
2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมรณรงค์กับร้านค้าไม่ให้จำ�หน่ายบุหรี่กับนักเรียน
3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ จะง่ายกว่าการช่วยนักเรียนให้
เลิกสูบบุหรี่
4. ครูที่สนใจสมุนไพร ควรศึกษาการใช้สมุนไพรให้ได้ข้อสรุปชัดเจนถูกต้อง ก่อนนำ�ไปช่วยนักเรียนให้
เลิกสูบบุหรี่ เช่น หญ้าดอกขาว พยับเมฆ ลูกใต้ใบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาจัดห้องให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาเพื่อช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

คณะทำ�งานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาเพื่อช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่เป็นรายบุคคล
คณะทำ�งานโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
บริหารธุรกิจวิทยา
ประชุมนักเรียนที่
สูบบุหรี่

คณะทำ�งานโรงเรียนปลอด
บุหรี่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
บริหารธุรกิจวิทยาอบรมให้
ความรู้และให้คำ�แนะนำ�
ปรึกษาเพื่อช่วยนักเรียนให้
เลิกสูบบุหรี่เป็นกลุ่ม

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดสงขลา

SONGKHLA

9

ขยายผลการรณรงค์สู่ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน
วิธีการดำ�เนินงาน
1. ครูสอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
2. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพโดยผ่านวิทยุชุมชน
3. โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้นำ�ชุมชน กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ใน
โรงเรียนและชุมชน
4. โรงเรียนใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้านเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ ชักชวนผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้ปลอดบุหรี่
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับความรู้ สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในวัน
สำ�คัญต่าง ๆ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดสากล
6. โรงเรียนบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น การทอดกฐิน
การแข่งเรือ ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่เทียนพรรษา
7. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำ�กิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่ เช่น นักเรียนทำ�การ์ดวันพ่อเพื่อชักชวน
พ่อให้เลิกสูบบุหรี่

ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน
1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่
2. โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนงบประมาณและสือ่ รณรงค์จากองค์กรท้องถิน่ และมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การ
ไม่สูบบุหรี่

ข้อสังเกต/ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้สถานที่ของโรงเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียน เช่น เยาวชนในหมู่บ้านมาใช้
สนามฟุตบอลในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมและเป็นภาระของโรงเรียน
ในการเก็บก้นบุหรี่
2. ผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน
3. โรงเรียนมีกิจกรรมมาก ทำ�ให้เป็นอุปสรรคในการทำ�งาน
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ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรทำ�ความเข้าใจกับประชาชนที่มาใช้สถานที่ของโรงเรียน ว่าควรปฏิบัติตามนโยบาย
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยของบุหรี่
3. โรงเรียนควรยกย่องผู้ปกครองที่ไม่สูบบุหรี่และร้านค้าที่ไม่จำ�หน่ายบุหรี่ให้กับนักเรียน เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี
4. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนจัดสภาพแวดล้อมปลอดสูบบุหรี่
5. โรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น
ในการรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่

นักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่อำ�นวยวิทย์
เดินรณรงค์ในชุมชนบ้านพลุ

นักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูลได้ร่วมติดสติกเกอร์
รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ตามบริเวณชุมชนวชิรา

นักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูลรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เรื่องบุหรี่ให้แก่ประชาชนในชุมชนวชิรา

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์รณรงค์
เผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่ให้แก่ประชาชนในชุมชน

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์รณรงค์
เผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่ให้แก่ประชาชนในชุมชน

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในตลาดกิมหยง

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในตลาดกิมหยง

นักเรียนโรงเรียนบ้านวังพาเดินรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชนใกล้โรงเรียน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้าน

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
แจกสติกเกอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ

โรงเรียนปลอดบุหรี่

ความคิดเห็นของครูจังหวัดสงขลาที่มีต่อการดำ�เนินงาน
เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภายหลังเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
กับเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1. ผลการดำ�เนินงานหลังจากได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
1) จำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน
ครูส่วนใหญ่ (76.67%) รายงานว่าจำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลง โดยให้เหตุผลดังนี้  
• นักเรียนแกนนำ�ให้ความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่ ทำ�ให้นักเรียนตระหนักในโทษของการสูบบุหรี่
และคณะกรรมการช่วยกันรณรงค์ทำ�ให้จำ�นวนผู้สูบบุหรี่ลดน้อยลง
• นักเรียนรู้และเข้าใจโทษของบุหรี่มากขึ้น ได้รับการติดตามดูแลจากครูที่ปรึกษาและโรงเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
• นักเรียนตระหนักถึงบทลงโทษ กลัวถูกปรับ / กลัวถูกเชิญผู้ปกครอง ทำ�ให้อับอายเพื่อน
• โรงเรียนเข้มงวดกวดขันมากขึ้น / ให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่นักเรียน ทำ�ให้ได้รับ
ความร่วมมือที่ดีจากทุกคนในการดำ�เนินงานเพื่อการไม่สูบบุหรี่
• โรงเรียนติดป้ายและประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
• โรงเรียนได้ด�ำ เนินการอย่างเข้มงวด เพือ่ ให้ทกุ พืน้ ทีข่ องโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรีอ่ ย่างแท้จริง
• โรงเรียนให้ความรูถ้ งึ พิษภัยของบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สบู บุหรีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ประชาสัมพันธ์
ในทุก ๆ โอกาสและมีการสอดส่องดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวด
• โรงเรียนได้ดำ�เนินงานตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและชุมชน
• โรงเรียนติดตามตรวจสอบ กำ�หนดโทษ ปรับผู้ละเมิดสูบบุหรี่ในโรงเรียน บันทึกและรายงาน
ผู้ปกครองรับทราบ
• การจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ทำ�ให้ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้
• โรงเรียนมีมาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขทำ�ให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้บริหาร
ให้ความสำ�คัญ ฝ่ายปกครองตักเตือนนักเรียนที่สูบบุหรี่บ่อย ๆ มีผลทำ�ให้การสูบบุหรี่ลดลงบ้าง
• โรงเรียนไม่พบหลักฐานการสูบบุหรีเ่ หมือนช่วงก่อนหน้านี้

•
•
•
•
•

อย่างไรก็ดคี รูสว่ นหนึง่ (22.58%) รายงานว่า ไม่แน่ใจว่าจำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน
ลดลงหรือไม่ โดยให้ข้อสังเกตดังนี้
นักเรียนทีส่ บู บุหรีส่ ว่ นหนึง่ จบการศึกษา ส่วนหนึง่ มีสญ
ั ญาและถูกควบคุมพิเศษ ส่วนหนึง่ ลาออก
โรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่อย่างเดียว เพราะเป็นนักเรียนประถมศึกษา
ยังไม่ได้ประเมินผลและไม่มีการตรวจสอบการสูบบุหรี่เป็นรายบุคคลมานานแล้ว  
ในชุมชนมีผู้สูบบุหรี่
โรงเรียนระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ ไม่มี/ไม่เห็น นักเรียนสูบบุหรี่
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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2) การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ครูส่วนใหญ่ (51.61%) รายงานว่าได้รับความร่วมมือระดับดีและดีมาก จากบุคลากรในการ
ดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

นักเรียนแกนนำ�ให้ความร่วมมือดี
บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ เพราะไม่มีใครสูบบุหรี่
ครูและบุคลากรไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน 100%  
ครูให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นอย่างดี
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างมากและร่วมใจกันทำ�งานกันอย่างเต็มที่
โรงเรียนได้รับความร่วมมือดีมาก ครูในฝ่ายปกครองช่วยกันดูแลมากขึ้น
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้อำ�นวยการ ได้ประกาศเป็นวาจาว่าห้าม
ครูและบุคลากรในโรงเรียน สูบบุหรี่ในโรงเรียน
• โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำ�เนินงาน โดยต้องบอกถึงความเป็นมาและสิ่งที่จะได้
รับต่อไป    
• โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย
ครูสว่ นหนึง่ (41.93%) รายงานว่าได้รบั ความร่วมมือระดับปานกลาง จากบุคลากรในการดำ�เนินงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
• บุคลากรช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนที่สูบบุหรี่
• บุคลากรของโรงเรียนให้การสนับสนุนนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ครูที่ปรึกษาคัดกรอง นักเรียนที่
สูบบุหรี่และเฝ้าระวังติดตามนักเรียนให้ลด ละ เลิก
• ครูที่ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในความรับผิดชอบ
• ครูสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แล้วรายงานฝ่ายปกครอง
• บุคลากรให้ความรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่ในระดับปานกลาง
• โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากร โดยทางแผนกวินัย ได้จัดตารางเฝ้าระวัง / ตรวจห้องน้ำ�
และพื้นที่มุมอับ
• บุคลากรไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนและช่วยสอดส่องดูแล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่
• บุคลากรให้ความรู้นักเรียน ตักเตือน สอดส่องดูแลนักเรียน
• โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในระดับปานกลาง น่าพอใจ แต่บางคนยังวางเฉย
ข้อสังเกต ครูส่วนน้อย (6.45%) รายงานว่าได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการดำ�เนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหรี่น้อย เนือ่ งจากการเฝ้าระวัง / ตรวจตราดูแลนักเรียนยังไม่ได้ใกล้ชดิ พอและบุคลากร
บางคนยังสูบบุหรี่อยู่
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3) การได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ครูส่วนใหญ่ (51.61%) รายงานว่า ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการดำ�เนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหรี่เป็นอย่างดี โดยแสดงความคิดเห็น ดังนี้
• นักเรียนแกนนำ�จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างดี
• นักเรียนร่วมมือกันทำ�งานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเต็มที่
• โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำ� หรือสภานักเรียน
ที่มีความเข้มแข็งในการดำ�เนินงานตามนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
• นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักเรียนแกนนำ�โรงเรียนปลอดบุหรี่
• นักเรียนแกนนำ�ทำ�งานได้ดีมาก เพราะเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและเรียบร้อย
• นักเรียนให้ความร่วมมือดีมากและมีความสนุกกับงานที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• นักเรียนทั่วไปให้ความร่วมมือดีในทุกกิจกรรมที่คณะครู หรือสภานักเรียนจัดขึ้น
• โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากนักเรียนดีมาก
• นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้ความร่วมมือ 100%
ครูส่วนหนึ่ง (45.16%) รายงานว่าได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการดำ�เนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ระดับปานกลาง โดยแสดงความคิดเห็น ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนได้รบั ความร่วมมือจากนักเรียนในเรือ่ งการให้ความรูเ้ รือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพแก่เพือ่ นนักเรียน
นักเรียนช่วยกันเป็นกลุ่มเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียนช่วยกันดูแลควบคุม นักเรียนพี่/นักเรียนน้อง
นักเรียนที่รักโรงเรียน คอยให้ข่าว/และเบาะแสการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเตรียมงานและจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
นักเรียนที่สูบบุหรี่ ยอมรับบทลงโทษ เมื่อถูกจับได้และไม่สูบบุหรี่ให้ครูเห็นในห้องน้ำ�
จำ�นวนนักเรียนสูบบุหรี่ลดลง / นักเรียนที่สูบบุหรี่ให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
นักเรียนลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และนำ�ความรู้ที่ได้รับกลับไปประชาสัมพันธ์ให้ที่บ้าน
นักเรียนกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะสูบบุหรีล่ ดจำ�นวนลงและคอยแจ้งเบาะแสให้แก่ฝา่ ยกิจการนักเรียน ถ้าพบเห็น
นักเรียนกระทำ�ความผิดที่เสี่ยงกับการสูบบุหรี่   
• นักเรียนที่สูบบุหรี่บางคนให้ความร่วมมือ แต่บางคน (ส่วนน้อย) ยังไม่ยอมรับการช่วยเหลือให้เลิก
สูบบุหรี่
ข้อสังเกต ครูโรงเรียนหนึ่ง (3.22%) รายงานว่า นักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
นักเรียนที่สูบบุหรี่ไม่ตระหนักในพิษภัยของบุหรี่

โรงเรียนปลอดบุหรี่
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4) การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ครูส่วนใหญ่ (66.67%) ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองระดับดีในการดำ�เนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่  ดังนี้
• ผู้ปกครอง 100% ที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้ความร่วมมือดี
• ผู้ปกครองยอมรับกติกาการปรับเงิน หากนักเรียนทำ�ความผิดสูบบุหรี่ภายในโรงเรียนและให้ความ
ร่วมมือมาพบครูที่โรงเรียน เมื่อได้รับแจ้งว่านักเรียนมีปัญหา
• ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ มาพบครูเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ค่อนข้างมาก        
• ผู้ปกครองทุกคนมีความยินดีที่สถานศึกษาทำ�กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
• ผู้ปกครองให้ความร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ดี  เพราะอยากให้โรงเรียนปลอดบุหรี่
• ผู้ปกครองเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และยินดีให้นำ�นักเรียนไปบำ�บัดเพื่อเลิก
สูบบุหรี่
• ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างเข้มงวดมากขึ้น  
• โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี เมื่อนักเรียนมีปัญหาจะเชิญผู้ปกครองมา
รับทราบเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อไป
• ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมทุกครั้งและคาดหวังว่าลูกหลานของตนเองจะไม่สูบบุหรี่
• ผู้ปกครองให้ข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ในโรงเรียนและชุมชน
ครูส่วนหนึ่ง (23.33%) รายงานว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองระดับปานกลาง ในการ
ดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดังนี้
•
•
•
•
•

ผู้ปกครองเข้าใจการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
ผู้ปกครองส่วนหนึ่งให้ความร่วมมือกับโรงเรียน แต่มีผู้ปกครองส่วนน้อยไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนบุตรหลานไม่ให้สูบบุหรี่ แต่ผู้ปกครองบางคนยังสูบบุหรี่
ผูป้ กครองให้ความร่วมมือระดับปานกลาง เพราะยังขาดความเอาจริงเอาจังในการกำ�กับดูแลนักเรียน
ผู้ปกครองทราบและตระหนักถึงปัญหา โดยการช่วยเหลือและตักเตือนในเรื่องการสูบบุหรี่และใช้
ยาเสพติดพอสมควร

ข้อสังเกต ครูส่วนน้อย (10%) รายงานว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองน้อยมาก เพราะหลายท่าน
สูบบุหรี่ จะให้ความร่วมมือมากเฉพาะผู้ปกครองผู้หญิง
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2. สิ่งที่เกิดขึ้นกับครู เมื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
1) ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ครู (51.61%) ได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นใน
ระดับมาก ดังนี้
• ครูรู้ เข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ได้
• ครูได้รับความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ของโรงเรียนและเครือข่าย
ปลอดบุหรี่ที่ประสบผลสำ�เร็จ
• ครูได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจากครูแกนนำ� จากประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกันและได้เปิดโลกกว้างสู่การ
พัฒนาที่ดีขึ้น
• ครูได้ความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง จากเดิมที่มีความรู้อยู่บ้างก็ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
และจะนำ�ความรู้ที่ได้กลับไปต่อยอดให้กับนักเรียนและผู้ร่วมงาน
• เมื่อมีการอบรมแต่ละครั้งก็ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิก ทำ�ให้รับทราบปัญหาแนวทางแก้ไข  เพื่อ
นำ�ไปปรับใช้กับนักเรียนในโรงเรียน
• ครูรู้วิธีการดำ�เนินงานและได้รับข้อเสนอแนะที่สามารถนำ�ไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้
• ครูมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่มากขึ้น จากข่าวสารที่ติดต่อทาง E-mail
• ครูได้รบั ความรูด้ า้ นวิธกี ารทำ�งาน ทำ�ให้เข้าใจระบบการทำ�งานเพือ่ โรงเรียนปลอดบุหรีด่ ขี น้ึ สามารถ
กลับไปดำ�เนินงานได้มากขึ้น  
• ครูมีความรู้เพิ่มขึ้นมากจนสามารถแนะนำ�ผู้อื่นได้พอสมควรและสามารถแนะนำ�นักเรียนและ
คนใกล้ชิดได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ต่อบุคคลต่อไปได้
• ครูได้รับความรู้ในการดำ�เนินงานมากขึ้นและได้ร่วมมือกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทำ�ให้ครู
รู้แนวทางปฏิบัติเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น
ข้อสังเกต ครูสว่ นหนึง่ (16.67%) เป็นครูสอนสุขศึกษา/งานอนามัยโรงเรียน มีความรูพ้ อสมควร มีทกั ษะการ
ทำ�งานมากกว่า 25 ปี จนเป็นทีย่ อมรับของบุคลากรและชุมชน ให้ขอ้ เสนอแนะว่าถ้าไม่ด�ำ เนินงาน
เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง เยาวชนอาจจะสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
2) ความคิดเกี่ยวกับการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
     ครูส่วนใหญ่ (90%) มีความคิดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
•
•
•
•
•
•

การทำ�งานด้วยความเข้าใจ เห็นใจ มองการสูบบุหรี่เป็นเรื่องของการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่
การดำ�เนินงานให้ประสบผลสำ�เร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน
ครูควรพยายามทำ�งานให้ดีที่สุด เพื่อให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่
มีความตั้งใจช่วยเหลือนักเรียนและร่วมแก้ปัญหาระดับชาติ
การทำ�งานจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้นำ�ชุมชน ร้านค้าต้องประสานความร่วมมือช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน
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• การประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และการสร้าง  
Net Work
• ต้องการให้ทุกสถานศึกษาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่
• บุหรี่ คือ ปัญหาเริ่มต้นของสารเสพติดทุกชนิดจนกลายเป็นปัญหาของสังคม จึงจำ�เป็นต้องหา
แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะเยาวชน
• โรงเรียนปลอดบุหรี่เกิดขึ้นได้หากร่วมมือกันทุกภาคส่วน
• ต้องการให้การดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปสู่นักเรียนอย่างจริงจัง
• โรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการดำ�เนินงานทีส่ ามารถทำ�ได้ โดยการลงมือทำ�อย่างจริงจังตามขัน้ ตอนและ
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ด้าน
• การรูถ้ งึ ภัยอันตรายของบุหรีแ่ ละการนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพือ่ ให้โรงเรียน
ปลอดบุหรี่
• การสูบบุหรี่ในโรงเรียนลดลงและความพยายามให้โรงเรียนปลอดจากก้นบุหรี่จริงๆ
• โครงการนี้ดีมาก ต้องขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และจะรีบดำ�เนินการให้โรงเรียน
ปลอดบุหรี่
• การใช้สื่อทั่วไป ในการรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์
• การรณรงค์เพื่อเยาวชนไม่สูบบุหรี่เป็นงานที่ทำ�เพื่อสังคม ต่อสู้กับสิ่งที่ใหญ่จำ�เป็นต้องใช้คนจำ�นวน
มากเพื่อต่อสู้ต่อไปในรูปแบบเครือข่าย
• มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
• ความคิดว่าไม่ได้ทำ�งานตัวคนเดียว ยังมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่
• ควรดำ�เนินการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เชิงรุกมากขึ้นและต่อเนื่อง
• ต้องการให้พ่อของตนเองเลิกสูบบุหรี่ให้ได้
ข้อสังเกต ครูส่วนหนึ่ง (10%) รายงานว่าความคิดในการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ไม่เปลี่ยน
แปลง ทั้งนี้เพราะยังมีความคิดที่จะดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และพัฒนาการดำ�เนินงาน
ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
3) ความพึงพอใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
		 ครูส่วนใหญ่ (56.67%) มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด ในการดำ�เนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ เพราะภายหลังจากดำ�เนินงาน พบว่าสามารถผลักดันการดำ�เนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ทำ�ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
• ครูพึงพอใจมาก เนื่องจากสามารถนำ�แนวทางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้มาใช้ดำ�เนินการต่อไป
• ครูพอใจมาก เพราะเป็นโครงการที่ดี ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็น
อย่างดี มีเอกสารความรู้ สื่อ การอบรมและการดูแลช่วยเหลือ
• ครูพอใจมากที่สุด แม้เวลามีน้อยมาก แต่จะพยายามเอาใจใส่ดูแลนักเรียนให้ปลอดบุหรี่มากที่สุด
• ครูมีความพึงพอใจมากเพราะเป็นงานที่ทำ�เพื่อส่วนรวมและเพื่อสังคมโดยตรง  
• ครูมคี วามพึงพอใจมาก เนือ่ งจากพ่อได้เห็นความสำ�คัญทีเ่ ราได้เตือนสติ / และได้แนะนำ�ให้พอ่ เลิกสูบ
บุหรี่
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ครูอกี ส่วนหนึง่ (36.67%) มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ ดังนี้
• ครูมีความพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทำ�ให้นักเรียนที่สูบบุหรี่และกลุ่ม
เสี่ยงมีจำ�นวนน้อยลง
• ครูมคี วามพึงพอใจในระดับหนึง่ เพราะต้องเพิม่ การประชาสัมพันธ์มากขึน้ และมีมาตรการทีเ่ ข้มงวด
มากขึ้น
• ครูมีความพึงพอใจที่ได้อบรม ทำ�ให้รู้แนวทางโรงเรียนปลอดบุหรี่และกลับไปดำ�เนินการ
• ครูพอใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพราะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู  
นักเรียน  ผู้ปกครองให้ความร่วมมืออย่างดี
• ครูพอใจที่ทำ�ให้นักเรียนมีความรู้และสามารถถ่ายทอดต่อให้ผู้ปกครองได้  
• ครูพอใจเพราะเป็นโครงการที่ท้าทาย ใช้วิธีการต่าง ๆ ประสานกับบุคคลต่าง ๆ
ข้อสังเกต ครู (6.67%) รายงานว่ายังพบนักเรียนสูบบุหรี่อยู่บ้าง ครูต้องการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100%
ดังนั้นการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ยังต้องดำ�เนินการต่อไป  
4) การได้รับการยอมรับและมีขวัญกำ�ลังใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ครูส่วนใหญ่ (89.65%) ได้รับการยอมรับและมีขวัญกำ�ลังใจในการดำ�เนินงานโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้
• ครูได้รับขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานด้านนี้จากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและเพื่อนครู
• ครูมีขวัญกำ�ลังใจและดีใจที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้หลุดพ้นจากบุหรี่ได้
• ครูมีขวัญกำ�ลังใจในการทำ�โครงการนี้มากขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มเครือข่ายคอยให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับโครงการนี้
• ครูมกี �ำ ลังใจเนือ่ งจากผูบ้ ริหารให้ความสำ�คัญ จัดสรรงบประมาณและพิจารณาให้ความดีความชอบ
• ครูได้รับกำ�ลังใจจากเพื่อนร่วมงาน ช่วยกันทำ�งานอย่างเต็มที่และยินดีดำ�เนินกิจกรรมต่อไป
• ครู นักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ให้กำ�ลังใจและให้คำ�แนะนำ�เพิ่มขึ้น
• ได้รับการยอมรับดี เพราะทำ�เพื่อส่วนร่วมและได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
• ครูได้รบั การยอมรับจากการปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้นกั เรียน ผูป้ กครองและชุมชนเพราะไม่เคย
สูบบุหรี่และไม่ชอบบุคคลที่สูบบุหรี่
• ส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมากและสำ�คัญที่สุดคือผู้อำ�นวยการโรงเรียนให้กำ�ลังใจ
เป็นอย่างดี
• ผู้บริหาร คณะครู ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินงาน จำ�นวนนักเรียนที่สูบบุหรี่ลดลง  
หรือไม่มี หลังจากดำ�เนินงานโครงการ
• ครูได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและไว้วางใจให้ดำ�เนินนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่  
• ขวัญกำ�ลังใจเกิดจากการมีเครือข่ายที่ให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน       
โรงเรียนปลอดบุหรี่
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• ครูได้รับขวัญกำ�ลังใจในการดำ�เนินงาน เนื่องจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เห็นความสำ�คัญ          
• ทุกคนในหน่วยงานคอยให้กำ�ลังใจดีและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
• ครูได้รับคำ�ชมจากเพื่อนครู นักเรียน บุคลากร ในการประนีประนอมใช้ชีวิตในโรงเรียน
ข้อสังเกต ครูส่วนหนึ่ง (10.34%) รายงานว่าได้รับกำ�ลังใจน้อย ไม่แน่ใจและไม่เคยคิดเรื่องนี้
5) การมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ หรือมีเครือข่าย มีอิทธิพลต่อการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ครูทุกคน (100%) รายงานว่า การมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ หรือมีเครือข่าย มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการดำ�เนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดังนี้
• เครือข่าย เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะทำ�ให้เกิดการทำ�งานการประสานและร่วมมือร่วมใจในการ
ทำ�งานให้สำ�เร็จ
• การมีเครือข่าย เป็นสิ่งที่ดีมีอิทธิพลต่อการดำ�เนินงานแน่นอน เพราะทำ�ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันกับโรงเรียนต่าง ๆ
• การมีเพื่อนร่วมเครือข่าย ซึ่งเป็นผลดีมาก ซึ่งต่างโรงเรียนก็จะมีปัญหาและแนวทางแก้ไขที่
แตกต่างกัน จึงทำ�ให้เป็นผลดีกับการจัดทำ�โครงการนี้
• เครือข่ายมีอิทธิพลมากต่อการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพราะจะได้มีคนคอยช่วยเหลือ เป็น
ที่ปรึกษา สนับสนุนการทำ�งาน
• เครือข่าย เป็นการรวบรวมผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน ที่อยากให้เยาวชนและสังคมสดใสและมีความ
หลากหลาย ซึ่งมีผลต่อการแก้ปัญหาบุหรี่ได้ดี
• เครือข่ายมีอทิ ธิพลเป็นอย่างมาก เพราะได้แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการดำ�เนินงานตลอดจนแนวความคิด
ในเรื่องการช่วยให้นักเรียนปลอดบุหรี่ได้
• เครือข่ายมีอทิ ธิพลในการดำ�เนินงานมาก เพราะได้ปรึกษา ได้รบั รูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราไม่รู้ สิง่ ทีเ่ รายังไม่ได้ท� 
ำ
จะได้นำ�กลับไปทำ�และปรับปรุง   
• เครือข่ายมีอิทธิพลมากเพราะจะได้มีกำ�ลังใจและทีมงานในการขอคำ�ปรึกษาดีกว่าดำ�เนินงาน
คนเดียว
• เครือข่ายมีอิทธิพลมาก ทำ�ให้มีสื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานและเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาบุหรี่จะต้อง
ทำ�ต่อเนื่อง
• เครือข่ายมีอิทธิพล ช่วยให้คำ�ปรึกษา ร่วมกันเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละโรงเรียนอาจ
แตกต่างกัน สามารถนำ�ไปเป็นแนวทางได้
• เครือข่าย มีอิทธิพลอย่างน้อยคิดว่า “ผมไม่ได้ทำ�คนเดียวและมีคนที่คิดเหมือนกันและอยากที่จะทำ�
แบบเรา”
• เครือข่าย มีอิทธิพลในการดำ�เนินงานทำ�ให้สามารถขยายการดำ�เนินงานรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
• เพือ่ นร่วมอุดมการณ์/เครือข่าย มีอทิ ธิพลต่อการดำ�เนินงาน โดยเฉพาะการมี facebook เปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• เครือข่ายมีอิทธิพล เพราะทำ�ให้มีคนช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
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• เครือข่ายเปิดโอกาสให้นำ�ความรู้ ความคิดใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
• เครือข่ายเป็นกำ�ลังใจที่ดี ทำ�ให้ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทำ�ให้ครูสามารถทำ�งานด้วยความเข้าใจ
กันได้
• เครือข่ายทำ�ให้มวี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นขัน้ ตอน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาร่วมกัน
• เครือข่ายทำ�ให้มเี พือ่ นร่วมอุดมการณ์ในการทำ�งาน ไม่โดดเดีย่ ว ทำ�ให้งานสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการทำ�งานคนเดียว
ข้อสังเกต ครูตระหนักในการร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงเสนอว่าครูทุกฝ่ายต้อง
ทำ�หน้าที่เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี ปลอดจากบุหรี่และภัยจาก
สิ่งเสพติดอื่น การขยายเครือข่ายให้มีสมาชิกที่มีอุดมการณ์เดียวกันให้มากขึ้น มีส่วนลดจำ�นวน
ผู้สูบบุหรี่ได้
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ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดสงขลา

SONGKHLA

ภาคผนวก

รายชื่อครูที่เข้าร่วมถอดบทเรียนการดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา
ชื่อ-นามสกุล
ครูปาตีเมาะ กอและ
ครูไพศาล คงสุวรรณ
ผอ.เกษม หวันอาหลี
ครูธนพร ไพรพิสุทธิ์
ครูพงษ์ศักดิ์ จันสุก
ครูจิราภรณ์ อุบลมณี
ครูไชยพัฒน์ จันทร
ครูปณิตา พิชญาวัตร
รอง ผอ.สมพงศ์ โควรรณ
ครูธวัชชัย บินกาญจน์
ครูประพัฒน์ หนูหล่อ
ครูอัญชิสา คงศรี
ครูจำ�ลอง มียิ้ม
ครูมงคล จันทร์ทอง
ครูจำ�เนียน เอียดแก้ว
ครูวินัย  พรหมสมปาน
ครูสุพจน์ เรืองแก้ว
ครูวิทยา พรหมแก้ว
ครูมณฑา คงมาก
ครูนิพล แก้วเวหา
ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ
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โรงเรียน
ราชประชานุเคราห์ 40 ปัตตานี
กระแสสินธุ์วิทยา
บ้านวังพา
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ชุมชนบ้านน้ำ�น้อย
วชิราโปลีเทคนิค
หาดใหญ่วิทยาลัย
ระโนดวิทยา
หาดใหญ่อำ�นวยวิทย์
บ้านไร่
บ้านหน้าวัดโพธิ์
จะโหนงพิทยาคม
จะนะชนูปถัมภ์
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
เทพา
นาทวีวิทยาคม
วชิรานุกูล
บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
คลองแดนวิทยา
สามบ่อวิทยา

จังหวัด
ปัตตานี
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

ชื่อ-นามสกุล
ครูอนันต์ บุญช่วย
ครูไกรรินทร์ ตะจิโรจน์
ครูนิวัตร มณีโชติ
ครูดวงพร สุทธิสว่าง
ครูหิรัญ เถาถวิล
ครูนฤมล พันธ์ทอง
ครูอนุสรณ์ กลับกลาย
ครูประโสบ เวชกะ
นายณรงค์ศักดิ์ สาครินทร์
ครูพรเลิศ วิรุฬห์ผล
ครูเฉลิมศักดิ์ วิโสจสงคราม
ครูชารีฟ คงคาลิหมีน
รอง ผอ.กาญดาร์ สงดวง
ครูจำ�เนียร เกิดสอน
ครูวิทยา รักษ์วงศ์
ครูมีนา โอรามหลง
ครูวีรวัฒน์  ชาติยิ่งเจริญ
ครูสัญญา  มณีนิล
ครูจารุวรรณ  สุขแป้น
ครูสุภัททา  สิทธิชัย
ครูเสาวลักษณ์  กาญจนะเพ็ญ
ครูเจริญชัย  มานะพัฒนพงศ์
ครูพงศ์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
ครูอาภรณ์  พงศ์ประยูร
ครูสวลี  จุลนิล
ครูอับดุลการีม สามัญ
ครูหัสะบลเลาะ ยามาเล็น
ครูรอเซ็ด นารีเปน
ครูเอกวิทย์ สาโส๊ะ

โรงเรียน
สทิงพระชนูปถัมภ์
บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
สะบ้าย้อยวิทยา
บ้านม่วงงาม
คูเต่าวิทยา
ทวีรัตน์
พณิชยการหาดใหญ่
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
หาดใหญ่พิทยาคม
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
หาดใหญ่อำ�นวยวิทย์พณิชยการ
ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
บ้านฉลุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา
หาดใหญ่วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
พะตงประธานคีรีวัฒน์
กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
บ้านกลาง
วรนารีเฉลิม
บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
สทิงพระวิทยา
บ้านคอลอมุดอ
ชะแล้นิมิตวิทยา
บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
ควนโดนวิทยา
สาครพิทยาคาร
ท่าแพผดุงวิทย์
ทุ่งเหว้าวรวิทย์

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

