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บา้นปลอดบหุร่ี 



“บา้น” 
เป็นสถานท่ีท่ีคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ

เดก็ใช้เวลาอยู่นานท่ีสดุ  แต่ 
กฎหมายไม่สามารถก าหนดให้ 

บา้นเป็นเขตปลอดบหุร่ีได้ 
2 



ท าไมบา้นต้องปลอดบหุรี ่

ควนับหุร่ีมือสองเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

บา้นเป็นแหล่งบม่เพาะ ท่ีเดก็จะ
เลียนแบบพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของ
ผูใ้หญ่ 
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งานวจิัยพบว่า 
 

บา้นเป็นท่ีท่ีเดก็
ได้รบัควนับหุร่ี 
มือสองมากท่ีสดุ 
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ผลของควนับหุร่ีมือสอง 
ต่อสขุภาพทารกในครรภม์ารดา 

มีโอกาสแท้ง 

คลอดก่อนก าหนด 

พฒันาการของสมองต า่กว่าปกติ 

พฒันาการของปอดน้อยกว่าปกติ 

น ้าหนักตวัน้อย 
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ข้อมูลจากสถาบันเดก็แห่งชาตมิหาราชินี  ศ.พญ.มุกดา  หวงัวรีวงศ์ 



ผลของควนับหุร่ีมือสอง 
ต่อสขุภาพในเดก็ 

เจบ็คอ เป็นหวดั หายใจเสียงดงัวี้ด  เคืองตา 

โรคหอบหืด 

โรคระบบหายใจ หลอดลมอกัเสบ ปอดอกัเสบ 

หนู ้าหนวก  หอูกัเสบและปัญหาการได้ยิน 

โรคไหลตาย เพ่ิมสงูขึน้ 2 เท่า 
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ข้อมูลจากสถาบันเดก็แห่งชาตมิหาราชินี  ศ.พญ.มุกดา  หวงัวรีวงศ์ 



ผลของควนับหุร่ีมือสอง 
ต่อสขุภาพในเดก็ในระยะยาว 

เส่ียงต่อการเป็นมะเร็งปอด 2 เท่าแม้จะไม่ได้สูบ 

มีแนวโน้มทีจ่ะสูบบุหร่ีและคบเพือ่นทีสู่บบุหร่ีเมื่อ
เป็นวยัรุ่น 

มีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานประเภท 2 เมื่อโตเป็น
ผู้ใหญ่ 
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ข้อมูลจากสถาบันเดก็แห่งชาตมิหาราชินี  ศ.พญ.มุกดา  หวงัวรีวงศ์ 
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14 

แนวทางท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินการ  
เพื่อให้บา้นปลอดบหุร่ี 

1. ส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีมีบคุคลในบา้นสบูบหุร่ี 
 

2. จดักิจกรรมสร้างกระแสรณรงคเ์พ่ือท าให้บา้น 
    ปลอดบหุร่ี 
 

3. จดัการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักถึง 
    อนัตรายจากควนับหุร่ีมือสอง 
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แนวทางท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินการ  
เพื่อให้บา้นปลอดบหุร่ี  (ต่อ) 

4. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการชกัชวนให้ 
    ผูป้กครองเลิกสบูบหุร่ี 
5. จดักิจกรรมเย่ียมบา้น พดูคยุกบัผูป้กครองใน 
    การท าให้ “บา้น” ปลอดบหุร่ี 
6. จดัการอบรม/การประชุมผูป้กครองเพื่อสร้าง 
    ความรู้ความเข้าใจเร่ืองพิษภยับหุร่ี   
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แนวทางท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินการ  
เพื่อให้บา้นปลอดบหุร่ี  (ต่อ) 

7. ประสานขอความร่วมมือกบัชุมชนเพือ่ช่วยเหลอื 
    ผูป้กครองท่ีต้องการเลิกบหุร่ีให้ได้รบัการบ าบดั 
 
 

8. จดักิจกรรมตรวจสขุภาพ ท ารายงานกรณีศึกษา 
    ส าหรบันักเรียนท่ีมีความเส่ียง 
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วตัถปุระสงค ์
เพื่อรณรงคใ์ห้ผูป้กครองตระหนักถึงอนัตรายของ
ควนับหุร่ีมือสอง 

เพื่อรณรงคใ์ห้บา้นเป็นเขตปลอดบหุร่ี 

เพ่ือรณรงคใ์ห้ผูส้บูบหุร่ีท่ีเป็นพ่อแม่ เลิกสบูบหุร่ี
หรือไม่สบูในบา้น เพ่ือลกูและครอบครวั 

กิจกรรมสร้างกระแสรณรงค ์
เพื่อท าให้บา้นปลอดบหุร่ี 
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จดักิจกรรมแจกแผน่พบัรณรงค ์
ไม่สบูบหุร่ีในบา้น 
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ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน  โรงเรียนบ้านคลองบัว 



จดักิจกรรมให้เดก็อนุบาลทกุคนติดสต๊ิกเกอร ์
ท่ีเส้ือเพื่อรณรงคใ์ห้บา้นปลอดบหุร่ี 
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ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน  โรงเรียนบ้านคลองบัว 



จดักิจกรรมเดินรณรงคแ์ละแจกแผน่พบั 
ในโรงเรียนและชุมชน 
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ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน  โรงเรียนบ้านคลองบัว 



จดัการประชมุผูป้กครองชมละครเร่ืองพิษภยับหุร่ี 

ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน  โรงเรียนบ้านคลองบัว 
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จดัการประกวดวาดภาพ  “ วาดฝัน...แต้มสี   
บา้นหนูจะปลอดบหุร่ีได้อย่างไร”   
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 จดัการประกวดประดิษฐโ์มบายเพ่ือบา้นปลอดบหุร่ี    
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วตัถปุระสงค ์
เพื่อส ารวจคดักรองนักเรียนท่ีมีคนในบ้านสบูบหุร่ี 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้ทดลอง  เรียนรู้เร่ืองสารพิษจากควนั
บหุร่ีและตระหนักถึงอนัตรายจากควนับหุร่ีมือสอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอนัตรายจากควนับหุร่ีมือสอง 
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วตัถปุระสงค ์
เพื่อให้นักเรียนน าผลงานไปรณรงคใ์ห้บ้านเป็นเขต
ปลอดบหุร่ี 

 

เพ่ือให้นักเรียนชกัชวนพ่อแม่ให้เลิกสบูบหุร่ี 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอนัตรายจากควนับหุร่ีมือสอง 

 



ปลกูฝังเรือ่งผลจากการสบูบหุร่ีตัง้แต่ชัน้อนุบาล 

ต่อจิ๊กซอ 

เต้น 

เล่นเกม 

ร้องเพลง 

ท าโมบาย 

เล่านิทาน 
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จดักจิกรรมการเรียนรู้ควนับุหร่ีมพีษิภยั 
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ทดลองและเรียนรูเ้รือ่งสารพิษจากควนับหุร่ี 
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ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน  โรงเรียนบ้านคลองบัว 



น าผลงานภาพวาด โทษของบหุร่ี ไปติดท่ีบา้น  
และสนทนาขอร้องให้ผูป้กครองเลิกสบูบหุร่ี 
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ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน   
โรงเรียนบ้านคลองบัว 



นักเรียนน าผลงานไปรณรงค ์
ให้บา้นเป็นเขตปลอดบหุร่ี 
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ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน  โรงเรียนบ้านคลองบัว 
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วตัถปุระสงค ์
เพ่ือรณรงคก์ารสร้างกฎกติกาห้ามสบูบหุร่ีในบ้าน 

เพ่ือรณรงคใ์ห้ผูส้บูบหุร่ีท่ีเป็นพ่อแม่ เลิกสบูบหุร่ี
หรือไม่สบูในบา้น เพ่ือลกูและครอบครวั 

เพ่ือยกย่องครอบครวัท่ีเลิกสบูบหุร่ีได้เป็นตวัอย่าง
แก่ครอบครวัอ่ืน  

กิจกรรมเย่ียมบา้นพดูคยุกบัผูป้กครอง 
เพื่อท าให้บา้นปลอดบหุร่ี 

 



 
จดักิจกรรมเย่ียมบา้น พดูคยุกบัผูป้กครอง 

ในการท าให้ “บา้น” ปลอดบหุร่ี 
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ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน   
โรงเรียนบ้านคลองบัว 



การมอบเกียรติบตัรแก่ครอบครวั 
ท่ีสามารถเลิกสบูบหุร่ีได้ 
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ข้อมูลจากครูธนพร  มะยมหิน  โรงเรียนบ้านคลองบัว 
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วตัถปุระสงค ์
เพื่อคดักรองนักเรียนท่ีมีปัญหาสขุภาพอนัเน่ืองมา 
จากการได้รบัอนัตรายจากควนับหุร่ีมือสอง 

เพื่อท ารายงานกรณีศึกษาส าหรบันักเรียนท่ีมีความ
เส่ียง 

เพ่ือให้ค าปรึกษาผูป้กครองให้ร่วมดแูลสขุภาพลกู 

กิจกรรมตรวจสขุภาพ  
 



ร่วมกบังานอนามยัจดักิกรรมตรวจสขุภาพประจ าปี 
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พยาบาลจากศูนย์  
ให้ความรู้ด้านสุขภาพแกน่ักเรียน

พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ตรวจสุขภาพเพื่อคดักรองนักเรียน
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วตัถปุระสงค ์
เพ่ือร่วมกบัชมุชนในการรณรงคบ์า้นปลอดบหุร่ี 

เพ่ือให้ค าปรึกษาผูป้กครองท่ีต้องการเลิกสบูบหุร่ี 
เพ่ือประสานส่งต่อผูป้กครองท่ีต้องการเลิกสบูบหุร่ี
ให้ได้รบัการบ าบดั 

 

ประสานขอความร่วมมือกบัชมุชนเพ่ือช่วยเหลือ 
    ผูป้กครองท่ีต้องการเลิกบหุร่ีให้ได้รบัการบ าบดั 

 



 
ร่วมกับชุมชนในการรณรงค์บ้านปลอดบุหร่ี 

 
ส ารวจข้อมลู วิเคราะหร่์วมกบัชมุชนเพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหา ต้นเหตปัุญหาด้านปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ และ
ปัจจยัเสริม 

สร้างกระแสในชมุชนให้เกิดการต่ืนตวัในเร่ืองพิษภยั
ของบหุร่ี 

จดักิจกรรมลด ละ เลิกบหุร่ีในชมุชน 
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สร้างกระแสในชุมชนให้เกดิการตืน่ตวัในเร่ืองพษิภยัของบุหร่ี 
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การรณรงค์ให้ความรู้เกีย่วกบัพษิภัยบุหร่ีแก่ประชาชนช่องทางต่างๆ ได้แก่  
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ,ติดป้ายประชาสัมพนัธ์,จัดกจิกรรมรณรงค์ 

ร่วมกบังานทีจ่ัดในชุมชน เช่น งานกฬีาต าบล งานวนัเดก็ เป็นต้น 
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 กิจกรรมรณรงคว์นังดสบูบหุร่ีโลก 
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จดัส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เอ้ือต่อการสบูบหุร่ี  
โดยติดป้ายสถานท่ีปลอดบหุร่ี 
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 บรูณาการการควบคมุบหุร่ีกบัโครงการท่ีท าอยู่ในชมุชน เช่น 
โครงการงานศพปลอดเหล้า-ปลอดบหุร่ี เป็นต้น 

 เน้นจดักิจกรรมลด ละ เลิกบหุร่ีในกลุ่มหรือองคก์รต่างในชมุชน 
เช่น โรงเรียน ชมรมก านันผูใ้หญ่บา้น อบต.เป็นต้น 

 จดักิจกรรมลด ละ เลิกบหุร่ีในชมุชน 

การสร้างมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะใน
การด าเนินการควบคมุการสบูบหุร่ี 
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จัดกจิกรรมช่วยเลกิบุหร่ีในชุมชน 
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ค้นหากลุ่มเป้าหมายทีส่มคัรใจลด ละ เลกิบุหร่ีในชุมชน 

47 



ใหค้วามรูส้ าหรบัผูส้มคัรใจเขา้รว่มกระบวนการ 
 ลด ละ เลกิบหุรี ่แจกคู่มือเลกิบุหร่ีด้วยตนเอง ถ่ายทอดต้นแบบ

ทีเ่ลกิบุหร่ีได้ และแนะน าสายด่วนเลกิบุหร่ี 1600 
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โครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

49 



อบรม อสม.นวดเทา้เพ่ือช่วยสมาชิกในบา้นใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 

50 



 
การอบรมพัฒนาแกนน า  

“บ้านของฉันปอดสะอาด” ที่ จ.อุบลราชธานี 
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การใช้ชาหญ้าดอกขาวในการช่วยคนให้เลกิสูบบุหร่ี 
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53 

ท ากิจกรรมรณรงคบ์า้นปลอดบหุร่ี 
เกิดผลกระทบอะไรบา้ง 

 เกิดค่านิยมท่ีจะไม่สบูบหุร่ีในทุกๆท่ี ท่ีมีเดก็อยู่ 

 มีผูท่ี้อยู่ในวยัพ่อ เลิกสบูบหุร่ีมากขึน้ 

 ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมรณรงคแ์ละเผยแพร่ข่าวสารอย่าง
กว้างขวาง และต่อเน่ือง 

 สงัคมตระหนักถึงอนัตรายของการสบูบหุร่ีในบ้าน และในทุกท่ี ท่ีมี
เดก็อยู่ 

 องคก์รเครือข่ายร่วมรณรงคใ์นประเดน็ “บา้นปลอดบหุร่ี” 



54 

พฒันาและจดัท าข้อมลู ชดุ “ท าไมบา้นปลอดบหุร่ี” 
และ “ควนับหุร่ีเป็นอนัตรายต่อเดก็” 

เราจะสนับสนุนอะไรได้บา้ง 



ปี 2553 สนับสนุนส่ือให้โรงเรียนอนุบาลทัว่ประเทศ 
 และองคก์รภาคี ร่วมรณรงค ์เพ่ือ “บา้นปลอดบหุร่ี” 
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โลโก้ สญัลกัษณ์ รปูแบบต่าง ๆ  



57 

ส่ือรณรค ์

ออมสิน 
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กระปกุออมสิน 
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60 

สามารถท าได้จริง 



ส่ิง ๆ ดี จะเกิดขึน้ เมื่อบา้นปลอดบหุร่ี 
คณุครรูว่มรณรงคใ์ห้เดก็ ๆ  
เหน็ถึงอนัตรายของควนับหุร่ี
มือสอง 

คณุครรูณรงคใ์ห้ผูป้กครอง  

    ไม่สบูบหุร่ีในบา้น 
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บ้านปลอดบุหร่ี
แน่นอน 



   

ขอบคณุ 
ท่ีร่วมสร้าง 

บา้นปลอดบหุร่ี 
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