
การขับเคล่ือนการด าเนินงาน 

สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  

เพือ่มุง่สู่สถานศึกษาปลอดบหุร่ี 

เศรณีย ์ จุฬาเสรีกลุ 
ส านกัควบคมุการบริโภคยาสูบ กรมควบคมุโรค 



ท าไมต้องป้องกันควบคุมยาสูบ ??? 

2 

เยาวชนเป็น
เป้าหมายส าคญั
ของธุรกิจยาสูบ 

 

ขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย 

 

อนัตรายตอ่สุขภาพ / 
น าไปสู่การเสพสารเสพติด 

ท่ีอนัตราย-รา้ยแรง 
มากยิ่งขึน้   
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สารปลดปลอ่ยกวา่ 7,000 ชนดิ 
 สารพษิทีก่อ่มะเร็งไดม้ากถงึ 70 ชนดิ 

 
 
 
 

บหุรี ่:ตวัรา้ย ท าลายการพฒันา 









 

7 



 





ควนับหุรีมื่อสอง 

ควนับหุรีมื่อสอง ฆ่าคนตายทัว่โลก 890,000 คน 

เฉลี่ยวนัละ 2,438 คน 

ชัว่โมงละ 101 คน 

นาทีละ 1.7 คน  

แหลง่ขอ้มลู: World Health Organization, 2017 
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รายได้ท่ีหมดไปจากบหุร่ี 



School-based programmes to reduce and  
prevent substance use in different age groups 

Source: School-based programmes to reduce and prevent substance use in different age groups: What works for whom? Systematic review and 
meta-regression analysis, Netherlands,2015 

Age groups 
 Elementary school (Grade 1–5) 

 Early adolescence (Grade 6 and 7) 

 Middle adolescence (Grade 8 and 9) 

 Late adolescence (Grade 10–12) 

 Health education: such as social skills,                                                                        

        self-control and problem solving  skills,  

        and healthy behaviours. 

 The transtheoretical model of change. 

 Peer education 

 Behavioural management by a parent or 
teacher. 

School-based programmes  



Health Promoting School in Taiwan 

Source: Taiwan Health Promoting School 

Health Promoting School 

Department of Health Ministry of Education 

HPS with youth health 
ambassador to teach: 
 Tobacco and betel nut 

prevention 
 Sex education 
 AIDS prevention 
 Drug abuse education 
 Physical fitness 
 Healthy diet 
 Accident prevention 
 

 Weight counseling 
 Vision care counseling 
 Infectious disease 

management 
 Classroom lighting 
 Promotion of dietary 

standards 
 Safety education 
 First – aid training 
 Dental care education 
 Sex education 



Health Promoting School in Taiwan 

School 
Health 
Policy 

School 
physical 

environment 

Social 
environment 

of schools 

Community 
relationship 

Personal 
health 
skills 

Health 
service 

HPS 

Source: Taiwan Health Promoting School 



การขับเคล่ือนการด าเนินการสถานศึกษาปลอดบหุร่ี 

• มูลนธิริณรงค์เพ ือ่   

      การไมสู่บบุหรี ่

• เครอืขา่ยครูเพ ือ่

โรงเรยีนปลอดบุหรี ่



25 

 มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ
บุหรี่ และ เครือข่ายครูเพื่อ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ได้
ด าเนินการ รร.ปลอดบุหรี่ 
ตั้งแต่ ปี 2548 

 MOU (กรมคร. สพฐ. และ ASH) 
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2556 

 ด าเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา  สังกัด สพฐ.  

       100 % ภายใน 5 ปี  ในปี 2561  

56 

 57 

 58 

59 

60 

ปี 
48 

การด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 

 ขับเคลื่อน  
       การด าเนินงาน  
       รร.ปลอดบุหรี่  
       สังกัด กทม. 

 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

 พัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการศกึษา 

 สนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกดิการด าเนนิการในภาพรวม 

 ติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู/้ถอดบทเรียนผลการด าเนินงาน 

 ร่วมก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
ให้ครอบคลุมสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
ทุกระดับ ร้อยละ 100 ภายในปี 2561  

 บูรณาการ 7 มาตรการ  
เพ่ือ รร.ปลอดบุหรี่    
ในเกณฑ์การประเมิน
โครงการสถานศึกษา     
สีขาวฯ 

 ปรับปรุง 7 มาตรการ
เพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
เป็น 7 มาตรการเพ่ือ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่  

 ขับเคลื่อนและขยายผลการด าเนินงาน  
รร.ปลอดบุหรี่ระดับประถมศึกษา 

 พัฒนาศักยภาพครู และ
แกนน านักเรียนเพ่ือ
ขับเคลื่อนการควบคุม
ยาสูบในสถานศึกษา
ครอบคลุม 8 เขตสุขภาพ 
และ กทม.  61 



• ชี้แจง ท าความเข้าใจ ให้ข้อมูล
ความรู้ ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

• ประสานการด าเนินการ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ /
กฎหมาย/นโยบาย/มาตรการ/
ค าสั่งท่ีเก่ียวข้อง 
 

•ขับเคลื่อนผ่านส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
• จัดท า/จัดส่งแบบประเมินตนเองในการ

ด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
• ด าเนินงานตาม 7 มาตรการเพ่ือ

สถานศึกษา ปลอดบุหรี่ 
•หน่วยงานภาครัฐ (สสจ., รพ., รพ.สต. ) 

สนับสนุน/ร่วมด าเนินงานสถานศึกษา
ปลอดบุหรี ่
• สรุปผลการด าเนินงานตาม 7 มาตรการ

เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 

 
 

• ขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ/
กฎหมาย/นโยบาย/
มาตรการ/ค าสั่งท่ีเก่ียวข้อง 

• สนับสนุน/ก ากับติดตาม
การด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและเชื่อมประสานท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ-ภาคี
เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

1. การขับเคล่ือน 
เชิงนโยบาย 

2. การขับเคล่ือนจดุ
จัดการ (ระดับเขต) 

3. การขับเคล่ือน 
การด าเนินงานในพื้นท่ี 

รปูแบบการด าเนินการขับเคล่ือนสถานศึกษาปลอดบหุร่ี 3 ระดับ 



ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน  
ออกหนงัสอืถงึ ผอ.ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  

ผอ.ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ทกุเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
และส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 

“เขา้รว่มการด าเนนิการโรงเรยีนปลอดบหุรี ่100% และประเมนิ
ตนเองฯตามแบบฟอรม์” 

เป้าหมายปีงบประมาณ 2561 ครบ 100 % 



บูรณาการ 

7 มาตรการเพือ่โรงเรยีน/

สถานศึกษาปลอดบหุรี่ 
 

ในเกณฑก์ารประเมิน 

โครงการสถานศึกษาสขีาว

ปลอดยาเสพตดิ และ

อบายมขุ (ปี 2559) 



ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
เรื่อง มาตรการป้องกนั และแกไ้ข

ปัญหาการสบูบหุรี่ และการ
บริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์   

ในสถานศึกษา 

สาระส าคญั... 

ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ผูบ้ริหารและครจูะตอ้งเป็นตวัอย่าง 
ท่ีดีแกนั่กเรียน/นักศึกษา และหา้ม
สบูบุหรี่ในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด 

สอดแทรก และเนน้ย า้พิษภยับุหรี่ 
ในการเรียนการสอนทุกระดบั 

สถานศึกษาทุกแห่ง
ปลอดบุหร่ี 100% 



10 สิงหาคม 2560 
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ลา่สดุ 4 

กระทรวงศกึษาธกิาร                     
ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการสบูบหุรี ่และ                                                             
การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์                          

ในสถานศกึษา 



 

 

 

การติดตาม 

ประเมนิผล และ 

การรายงานผล 

การด าเนินการ 

โรงเรยีน / 

สถานศึกษาปลอดบุหรี ่

 

 

 



รปูแบบการตดิตามประเมนิผล 

สถานศกึษาปลอดบหุรี ่ตาม 7 มาตรการฯ 

การ
รายงาน
ผล 

แบบฟอรม์ 
การตดิตาม/
รายงานผล 

ทมี
ตดิตาม
ประเมนิ
ผล 



ทมีเยีย่มเสรมิพลงั/ตดิตามประเมนิผล 

• กรมควบคมุโรค 
• ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 
• ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
• เครอืขา่ยครเูพือ่โรงเรยีนปลอดบหุรี ่

สว่นกลาง 

• ส านกังานป้องกนัควบคมุโรค 

• ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

• ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
• เครอืขา่ยครเูพือ่โรงเรยีนปลอดบหุรีใ่นพืน้ที ่

พืน้ที ่



การด าเนนิงานโรงเรยีนปลอดบหุรี ่

- รายงานผลการประเมนิตนเอง ตาม 7 
มาตรการฯ ให ้สพป. 
- ด าเนนิการโรงเรยีนปลอดบหุรี ่และ เรือ่งที่
เกีย่วขอ้ง 
- รว่มพัฒนาศกัยภาพ/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ฯลฯ 
- แจง้ผลการด าเนนิการฯ ให ้สพป. 

- ประสานแจง้ขอ้มลูการด าเนนิการ/เรือ่งที่
เกีย่วขอ้งให ้รร. ในเขตทีรั่บผดิชอบทราบ/
ด าเนนิการ 

- รวบรวมผลการประเมนิตนเอง/การด าเนนิงาน
ของ รร. ในเขตทีรั่บผดิชอบ 

- สง่ผลการประเมนิตนเอง/การด าเนนิงานฯ ใน
เขตทีรั่บผดิชอบในภาพรวมให ้สคส. 

- สนับสนุน /รว่มด าเนนิการ/ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รว่มเยีย่มเสรมิพลัง/ตดิตามการด าเนนิงาน
ในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 

- แจง้ผลการด าเนนิการภาพรวม ให ้สคส. 
(ตามแผน/ทีไ่ดรั้บการขอความรว่มมอื/ฯลฯ) 

- ขบัเคลือ่นเชงินโยบาย-การด าเนนิงานใน
ระดบัพืน้ที/่สนับสนุน/พฒันาศกัยภาพการ
ด าเนนิการฯ 
- รวบรวม/สรปุผลการด าเนนิงานโรงเรยีนปลอด
บหุรี ่ ปี 2561 ภาพประเทศ 
- รายงาน ผล-ปัญหา-ขอ้เสนอแนะการ
ด าเนนิการฯ แก ่สพฐ. 

1. โรงเรยีน  2. สพป.  

3. สคร. , สสจ..  4. สคส. 



ผลการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 



ผลการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560 

สถานศึกษา สงักดัสพฐ.  
จ านวน

สถานศึกษา
ทัง้หมด 

จ านวน/รอ้ยละสถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

2557 2558 2559 2560 

• สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 2,3591 715 
(30.35%) 

1,173 
(49.68%) 

1,577 
(66.81) 

1,9963 
(84.61%) 

• สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา 28,2122 - - - 
8,1223 

(28.80%) 

• สถานศึกษา สงักดัส านกังาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

   (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห,์ โรงเรียน  
  เฉพาะความพิการ, ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ) 

1764 - - - 
423 

(23.86%) 

ที่มา : 
1ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560), 2ส านักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล  ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 
3ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ (ข้อมูล ณ วันที่  30 ก.ย. 2560), 4ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560) 38 

• จ านวนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่เข้าร่วมด าเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.1 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

/ ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.2 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.3 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.4 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.5 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.6 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.7 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.8 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 

สคร.9 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.10 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 

สคร.11 



สรปุจ านวนและรอ้ยละสะสมโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ระดบัประถมศกึษา  
สงักดั สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  แยกราย สคร.  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
สคร.12 



 ผลการด าเนนิงานโรงเรยีนปลอดบหุรี ่แยกราย สพป.  
 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 

มากกวา่ 
50% 



 ผลการด าเนนิงานโรงเรยีนปลอดบหุรี ่แยกราย สพป.  
 ขอ้มลู ณ วันที ่30 กนัยายน 2560 

นอ้ยกวา่ 
50% 



ด้านนโยบาย ผู้บริหาร และงบประมาณ 

• ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน และสพป.บางแห่ง ยังไม่เห็นความส าคัญ  
และไม่เข้าร่วมด าเนินการฯ 

• ผู้บริหาร และผู้ที่ เกี่ยวข้องขาดความรู้  และความเข้าใจในการด าเนินงานฯ 
โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่
กฎหมายก าหนด  

• งบประมาณในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม  

ปัญหา - อุปสรรค 

1.ควรมีการชี้แจงนโยบายและค าสั่งที่ชัดเจนในการด าเนินงานฯ แก่ผู้บริหาร เพื่อให้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา 

2.หน่วยงานส่วนกลาง ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการป้องกันควบคุมยาสูบ 
และการด าเนินงานเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
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ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคเีครอืข่าย 

• ร้านค้าบริเวณรอบโรงเรียนบางร้านยังมีการจ าหน่ายบุหรี่ให้แก่นักเรียน 
• หลังเลิกเรียนมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้สถานท่ีของโรงเรียน จึงท าให้การดูแลความเรียบร้อยของ

โรงเรียนด าเนินการได้ล าบาก 
• ผู้ปกครองยังสูบบุหรี่ จึงมีส่วนท าให้การช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  

และขาดความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่  
• นักเรียนท่ีสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง มักอาศัยอยู่กับญาติ จึงท าให้ขาดการดูแลอย่าง

ใกล้ชิด และมีปัญหาในการคบเพื่อนท่ีมีการชักชวนให้สูบบุหรี่    

1. ควรมีการปลูกจิตส านึก และสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ให้แก่นักเรียน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจ าหน่ายบุหรี่ให้แก่นักเรียน และเข้มงวด ใน      

การบังคับใช้กฎหมาย  
3. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ชุมชนทราบ โดยเฉพาะร้านค้าบริเวณรอบโรงเรียน และผู้น าชุมชน 

เพื่อให้เกิดความตระหนัก และก่อให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังภายในชุมชน 

ปัญหา - อุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
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3. การจดัสภาพแวดลอ้ม 
เพือ่“สถานศกึษาปลอดบหุรี”่ 

4. การสอดแทรกเรือ่งบหุรี ่
ในการเรยีนการสอนและ 
กจิกรรมนอก 

5. การมสีว่นรว่มของนกัเรยีน 
ในการขบัเคลือ่น 
สถานศกึษาบหุรี ่

6. การดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
ไมใ่หส้บูบหุรี ่

7. การมกีจิกรรมรว่มระหวา่งสถานศกึษากบัชุมชน 

1. การก าหนดนโยบาย  
“สถานศกึษาปลอดบหุรี”่  
ของสถานศกึษา 

2. การบรหิารจดัการใน 
สถานศกึษาปลอดบหุรี ่

มาตรการเพือ่สถานศึกษาปลอดบหุร่ี 



 

 

   
กรอบแนวทางการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบหุร่ี 
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ด าเนินการตาม 7 มาตรการ

เพือ่สถานศึกษาปลอดบหุรี่ 

สถานศึกษา 

ปลอดบหุรี่ 

ร่วมด าเนินงานฯ /

ประเมินตนเองฯ 

เยี่ยมเสรมิพลงั/ 

ตดิตามประเมนิผล 

การด าเนินงานฯ 

พฒันาศกัยภาพ 

บคุลากรดา้นการศึกษา/ 

แกนน านักเรยีน/นักศึกษา 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู/้ 

ถอดบทเรยีน 

การด าเนินการฯ 



ม.1 การก าหนดนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบหุร่ี” 



 

ม.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบหุร่ี 

 



ม.3 การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่“สถานศึกษาปลอดบหุร่ี”   



 

ม.4 การสอดแทรกเร่ืองบหุร่ีในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสตูร 
 



ม.5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษา 



 

ม.6 การดแูลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาไม่ให้สบูบหุร่ี 
 



  นวตักรรมเพือ่ป้องกนัไมส่บูบหุรี ่

หลักสูตร E-learning การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมยาสูบในสถานศึกษา 



  การชว่ยเลกิบหุรี ่

1 

1 

1 

ความรักในครอบครัวหรอืก าลังใจจาก
ผู้คนรอบข้างเป็นส าคัญ   

ขับเคลื่อนสื่อ ทั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ ์   
วิทยุ เพื่อแนะน าวิธีเลกิบุหรี่  

รถโมบายเลิกบุหรี่ เพื่อน าสื่อบุหรีม่าเสนอตาม
ชุมชนต่างๆ ที่สื่อออนไลน์ไม่สามารถเข้าถึงได้  



  นวตักรรม
ชว่ยเลกิ
บหุรี ่



  นวตักรรมชว่ยเลกิบหุรี ่

Let’s  
Quit  

Smoke 



  Let’s  
Quit 

Smoke 



  Let’s  
Quit 

Smoke 



  นวตักรรมชว่ยเลกิบหุรี ่



ม.7 การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชมุชน  



ข้อส าคัญเก่ียวกับการด าเนินการ 

แนวทางการด าเนินงาน สามารถปรบัเปล่ียน
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบับริบทและสถานการณข์อง
สถานศึกษา/พืน้ท่ีได ้ โดยอยู่ภายใต ้ 7 มาตรการ

เพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

มาตรการท่ี 3 การจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือ
สถานศึกษาปลอดบุหร่ีใหด้ าเนินการตามแนวทาง 

ท่ีก าหนดใหค้รบทุกประเดน็ 



นวัตกรรม 

เพือ่สนับสนนุการขับเคล่ือน 

การควบคุมยาสบูในสถานศึกษา 



เปลี่ยนการสื่อสารของคณุใหง่้ายกว่าดว้ย Infographic จากเว็บไซต ์Piktochart 

https://piktochart.com 



https://www.aurasma.com 

Aurasma App 



ตวัชว่ย !!!  
สถานศกึษาปลอดบหุรี ่



ความ
เปลีย่นแปลง 
ทีส่ามารถ
สงัเกตเห็นได ้

ส.ศึกษาไดร้บัการ

จดัเป็นเขตปลอด

บุหรี่ถูก ตอ้งตาม

กฎหมายเพิม่ข้ึน 

และรา้นคา้

บริเวณโดยรอบ 

ส.ศึกษาไม่พบ  

การขายบุหรี่

ใหแ้ก่เด็ก 

การสูบบุหรี่

ในเขต

ปลอดบุหรี่

ลดลง 

หรือไม่พบ

การสูบบุหรี่

ในท่ีดงักล่าว 

ไม่พบ

ผลิตภณัฑ์

ยาสูบท่ี

ละเมิด

กฎหมาย 

หรือ สิง่น่า

สงสยั 

รู้ได้อย่างไรว่า ท าไปแล้ว..ได้ผล 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2561 

กรมควบคุมโรค โดยส านักควบคุมการบรโิภคยาสูบ  

1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ และสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ 2561  

2. ขยายผลการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ให้สถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา                       
ปลอดบุหรี่ 

3. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



 คณุสทุธาสนิ ีบญุธรรม (ประถมศกึษา/ขยายโอกาส) 

       โทร. 087-158-7564 

       E-mail :  Suttasinee.bow@gmail.com 

 คณุปรญิญา ดาระสวุรรณ ์(มธัยมศกึษา/กทม.) 

       โทร. 088-268-2015 

       E-mail :  Parinyadarasuwon2017@gmail.com 

 คณุสปุราณี พมิพข์มุเหล็ก (อาชวีศกึษา) 

       โทร. 085-045-1928 

       E-mail :  supranee.aae27@gmail.com 

ผูป้ระสานการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบหุรี่ 

กลุม่พฒันาภาคีเครอืข่ายและการสื่อสาร  โทร. 02-580-9354 

mailto:Suttasinee.bow@gmail.com
mailto:Parinyadarasuwon2017@gmail.com
mailto:Parinyadarasuwon2017@gmail.com
mailto:Parinyadarasuwon2017@gmail.com


 
QR CODE - 

LINE 
GROUP :  
สพป. 



ติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายครู 

ผู้ประสานงานเครือข่ายครูฯ : เบญจณี บินซัน / กนกวรรณ ชมเชย 
โทร. 094-817-0555 , 02-278-1828  
อีเมล์ smokefreeschool@gmail.com 

ติดตอ่ และขอรบัส่ือ  
จากเครือขา่ยครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหร่ี 



เครือข่าย

ควบคุมยาสบู 








