
1

---------------------------------------------------------------------
การประชุมชีแ้จงผู้แทนส่วนงานเกีย่วกับ

แนวทางการพฒันามหาวิทยาลัยมหดิลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี  
วันที ่8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ผ่านระบบการประชุม Online Cisco Webex Meeting 

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหดิล
เป็นมหาวทิยาลัยปลอดบุหร่ี

(ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชมุ คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 5/2565 วนัท่ี 9 มีนาคม 2565)
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ประเดน็น าเสนอ

1. สรุปผลการพฒันามหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่
2. แนวทางการขยายผลการพฒันามหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่
3. ขอ้แนะน าเพิ่มเตมิจากท่ีปรกึษา (รศ.ดร.ผ่องศร ีศรมีรกต ท่ีปรกึษาคณะกรรมการด าเนินงาน       

พฒันามหาวิทยาลยัมหิดลปลอดบหุรี)่

4. ขอ้มลูอ่ืน ๆ / เอกสารเพิ่มเตมิ
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1.สรุปผลการพฒันามหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่
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นกัศกึษา/บคุลากร

ผูบ้รหิาร
หน่วยงานดา้นกายภาพ/

สิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงานดา้นกิจการนกัศกึษา

หน่วยงานดา้นทรพัยากรบคุคล

หน่วยงานดา้นการศกึษา

หน่วยงานดา้นการส่ือสาร
/ประชาสมัพนัธ์

คลินิกเลิกบหุรี่ 3 แห่ง
(SI/RA/GJ)

องคป์ระกอบการขับเคลือ่นมหาวทิยาลัยมหดิลเป็นมหาวทิยาลัยปลอดบุหร่ี 



1.มีนโยบายและการด าเนินงานในเร่ืองสถาบนัอุดมศึกษาปลอดบุหร่ีตามมาตรการทางกฎหมายทีก่ าหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2560

2.การประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับนโยบายสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑย์าสูบ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การประชาสัมพนัธ ์แจ้งเตอืน ควบคุมดูแล หา้มปราม หรือด าเนินการอืน่ใดเพือ่ไม่ใหม้กีารสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีฯ

3.ส่งเสริมใหม้กีารพฒันาศักยภาพนิสิตนักศึกษาและผู้รับผิดชอบอืน่ ๆ ในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี รวมถงึ

เครือข่ายในพืน้ที่
4.การจัดการเรียนการสอนการควบคุมยาสูบในหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม

5.สนับสนุนและส่งเสริมใหม้กีารจัดการความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาและการเผยแพร่ประชุมแลกเปลี่ยน

ผลงานของภาคเีครือข่าย อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนสถาบนัอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี

6. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันอันตรายทางสุขภาพให้แก่ผู้ไม่สูบบุหร่ีโดยการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย

7.สนับสนุนและส่งเสริมการคัดกรอง บ าบดั ฟ้ืนฟู และส่งต่อผู้สูบบุหร่ีทีต่้องการเลิกบุหร่ี

การขบัเคล่ือนตามมาตรฐานการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาปลอดบหุรี่ 7 ตวัชีว้ดั



1.มีนโยบายและการด าเนินงานในเรือ่งสถาบนัอดุมศกึษาปลอดบหุรีต่ามมาตรการทางกฎหมายท่ีก าหนดไวใ้น 
พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ.2560



1.ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง การก าหนดสถานท่ีใหมี้การคุม้ครองสุขภาพของนกัศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2552



2.ค าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือปฏิบตัิตาม พรบ.คุม้ครองสขุภาพผูไ้ม่สบูบหุรี่ มหาวิทยาลยัมหิดล



3.ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล  เรือ่ง นโยบายคุม้ครองสขุภาพผูไ้ม่สบูบหุรี ่และก าหนดจดั “เขตสบูบหุรี”่ เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2556



4.ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง แนวปฏิบตัิในการด าเนินการกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนสบูบหุรี่ในเขตปลอดบหุรี่ พ.ศ.2559



2.การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบันโยบายสถาบนัอดุมศกึษาปลอดบหุรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ.2560
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประชาสมัพนัธ ์แจง้เตือน ควบคมุดแูล หา้มปราม หรอืด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือไมใ่หมี้การสบู
บหุรี่ในเขตปลอดบหุรี่



ประชาสมัพนัธ ์รณรงค์ “มหาวิทยาลยัมหิดลปลอดบหุรี่” ณ ประตเูขา้ออกทกุจดุ



ประชาสมัพนัธ ์รณรงค์ “มหาวิทยาลยัมหิดลปลอดบหุรี่” ณ ประตเูขา้ออกทกุจดุ



การประชาสมัพนัธภ์ายในมหาวิทยาลยั (เวียนแจง้ประกาศใหส้ว่นงาน/บคุลากรรบัทราบ) 

Version ไทย



Version องักฤษ



3.สง่เสรมิใหมี้การพฒันาศกัยภาพนิสิตนกัศกึษาและผูร้บัผิดชอบอ่ืน ๆ ในการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาปลอดบหุรี่ รวมถึง
เครือข่ายในพืน้ท่ี



กิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา กองกิจการนกัศกึษา 

1.เสวนา Mahidol no smoking! ทวงสทิธิห์้ามสูบ 2.บทเรียนออนไลน ์Covid-19 กับการสูบบุหร่ี



4.กิจกรรมบรรยายหวัขอ้ ชีวิตดี แคเ่ลกิบหุรีไ่ฟฟา้
Happy Life is "Just Quit E-Cigarette" 3.บทเรยีนออนไลนเ์รยีนรูภ้ยับหุรี่ไฟฟา้



4.การจดัการเรยีนการสอนการควบคมุยาสบูในหลกัสตูรหรอืนอกหลกัสตูรอย่างเป็นรูปธรรม



นกัศกึษา : มีการสอดแทรกความรูพ้ิษภยับหุรีใ่นหลกัสตูร
MUGE 100 : การศกึษาทั่วไป เรื่อง การพฒันามนษุย์



บคุลากร : มีการสอดแทรกความรูพ้ิษภยับหุรี่ในหลกัสตูรฝึกอบรมต่าง ๆ ของบคุลากร

-หลกัสตูรปฐมนิเทศบคุลากร
-หลกัสตูรอบรมผูบ้รหิารระดบัตา่ง ๆ สร้างการรับรู้นโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 

จุดสูบบุหร่ี / พษิภยัของบุหร่ี



5.สนบัสนนุและสง่เสรมิใหมี้การจดัการความรู ้งานวิจยั นวตักรรม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาและการเผยแพรป่ระชมุแลกเปลี่ยน
ผลงานของภาคีเครือข่าย อนัจะน าไปสูก่ารขบัเคลื่อนสถาบนัอดุมศกึษาปลอดบหุรี่



มหาวิทยาลยัมหิดล สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตงานวิจัยเก่ียวกับบุหรี่และยาสูบประเภทอื่นๆ 
อยา่งตอ่เน่ือง โดยคณาจารย ์นกัวิจยั และนกัศกึษา จากสว่นงานภายในมหาวิทยาลยั เช่น

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี
คณะสาธารณสขุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น
คณะเภสชัศาสตร์
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์
สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน
สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 



6.สนบัสนนุและสง่เสรมิการปอ้งกนัอนัตรายทางสขุภาพใหแ้ก่ผูไ้มส่บูบหุรี่โดยการจดัสิ่งแวดลอ้มปลอดบหุรี่ตามกฎหมาย



การจดัเขตสบูบหุรี่ท่ีถกูตอ้งตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด

วทิยาลัยนานาชาติ

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

คณวิศวกรรมศาสตร์



จดัท า Website ประชาสมัพนัธ ์และระบบรอ้งเรยีน 
พรอ้มทัง้รายงานผลไปยงัเจา้ของพืน้ท่ีหรอืบคุคลท่ีมีการฝ่าฝืนค าสั่ง



ผ่าน Website ผ่าน Smart phone



7.สนบัสนนุและสง่เสรมิการคดักรอง บ าบดั ฟ้ืนฟู และสง่ตอ่ผูส้บูบหุรีท่ี่ตอ้งการเลกิบุหรี่



● คลินิกเลิกบุหร่ี คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี(พญาไท)
● คลินิกฟ้าใส คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล (บางกอกน้อย)
● คลินิกฟ้าใส ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล (ศาลายา)

โครงการ The Hero No Smoking
ในกลุ่มบุคลากรมหาวทิยาลัยมหดิล



รายการ รุ่นที ่ 1 รุ่นที ่ 2 รุ่นที ่ 3

1. ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ
28 สงิหาคม 2557 

–
31 กรกฎาคม 2558

15 มถินุายน 2559 –
31 มีนาคม 2561

1 กรกฎาคม 2562 –
31 ธนัวาคม 2563

2. จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 26  ราย 55 ราย 20 ราย

3. เลกิสบู 8  ราย  (30.76%) 17  ราย (30.9%) 4  ราย (20%)

สรุปผลการด าเนินโครงการทัง้ 3 รุน่



กิจกรรมคัดกรองนักสูบหน้าใหม่ 

ในโครงการ WE MAHIDOL

มีการวดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซดใ์นลมหายใจของนกัศกึษา เพ่ือคดักรองนกัศกึษาผูส้บูและกลุม่เสี่ยงเขา้รบัการบ าบดัเลกิบหุรี่



ผลงานและรางวลั การด าเนินงานพฒันามหาวิทยาลยัมหิดลเป็นปลอดบุหรี่

มหาวิทยาลยัมหิดลไดร้บั รางวลัมหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่ดีเด่น ประจ าปี 2561



มหาวิทยาลยัมหิดลไดร้บัรางวลัเพชรนครา อวอรด์  ประจ าปี 2563 ส าหรบั “มหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่ดีเด่น”



มหาวิทยาลยัมหิดลไดร้บัรางวลัเพชรนครา อวอรด์ ประจ าปี 2564 ส าหรบั “มหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่ดีเดน่”
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2.แนวทางการขยายผลการพฒันามหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่



แนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัยมหดิลเป็นมหาวทิยาลัยปลอดบุหร่ี

แนวคดิ
 สรา้งความยั่งยืนอย่างมีสว่นรว่ม โดยการขยายผลการน าเกณฑม์าตรฐานการพฒันามหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ีไปด าเนินการ

ครอบคลุมทุกส่วนงาน
 สนบัสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันาอย่างย่ังยนืของมหาวิทยาลยั



กลไกด าเนินการ

สว่นงานแตง่ตัง้คณะท างาน
ด าเนินงานสว่นงาน

องคป์ระกอบ อาทิ
 ผูบ้รหิาร
 ฝ่าย HR
 ฝ่ายกิจการนกัศกึษา
 ฝ่ายการศกึษา
 ฝ่ายกายภาพ

ประชมุผูแ้ทนคณะท างานสว่นงาน
เพ่ือซกัซอ้มแนวทางการขบัเคลื่อน

สว่นงานด าเนินงาน ทีมท่ีปรกึษาติดตาม/
ใหค้  าแนะน า/สนบัสนนุ

สรุปผลการ
ด าเนินงานใน

ภาพรวม/เผยแพร่
เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้



(ร่าง) แผนการด าเนินงานเพือ่พฒันามหาวิทยาลัยมหดิลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี

ก.พ.65 มี.ค.65

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
(รา่ง) แผนการด าเนินงาน

เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

• เสนอคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยั
• แจง้สว่นงานตัง้คณะท างานขบัเคลื่อน
• ทีมท่ีปรกึษาชีแ้จงแนวทางด าเนินการ

• สว่นงานรายงานผลการด าเนินงาน 
• คณะกรรมการฯ สรุปผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมมหาวิทยาลยั 
• เสนอคณะกรรมการฯ ประจ ามหาวิทยาลยั
• เผยแพรผ่่านเว็บไซต ์เพ่ือใชแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ติดตาม/ใหค้  าแนะน าสว่นงาน
โดยทีมท่ีปรกึษา

(3 เดือน)

(2 เดือน)

คณะท างานส่วนงาน เริม่ด  าเนินงาน

คณะท างานส่วนงาน ขบัเคล่ือนต่อ

ส ารวจการสบูบหุรี่
(1เดือน)
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3.ขอ้แนะน าเพิ่มเติมจากท่ีปรกึษา 
(รศ.ดร.ผ่องศร ีศรมีรกต ที่ปรกึษาคณะกรรมการด าเนินงานพฒันามหาวิทยาลยัมหิดลปลอดบหุรี)่
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4.ขอ้มลูอ่ืนๆ / เอกสารเพิ่มเติม
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เอกสารทีจ่ะจัดส่งใหส่้วนงาน
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http://www.survey.muit.mahidol.ac.th/index.php?r=survey/index&sid=738892&lang=th

แบบส ารวจ ความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี ของบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหดิล 
และการปฏบิตัติามพระราชบญัญัตคิวบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560

**ปลายเดือนเมษายน 2565 จะมีหนงัสือขอความรว่มมือสว่นงานด าเนินการส ารวจฯ

http://www.survey.muit.mahidol.ac.th/index.php?r=survey/index&sid=738892&lang=th
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Webpage : แนวทางการขบัเคลื่อนนโยบาย มหาวิทยาลยัปลอดบหุรี่

*อยูร่ะหวา่งการพฒันาเนือ้หาใหส้มบรูณ์

https://mahidol.ac.th/th/smoking-policy/

https://mahidol.ac.th/th/smoking-policy/

