
จดหมายข่าว KM ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  ปีการศึกษา 2556   

 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1  เดือนสิงหาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

          พบกบัจดหมายข่าว KM ฉบบัท่ี 1 ประจําเดือนสิงหาคม 2556 ของคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์และสิง่แวดล้อม ซึง่จดหมายข่าวฉบบันีมี้สาระดีๆ จากการเวทีเสวนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เร่ือง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีใน มฉก.” เม่ือวนั

องัคารท่ี 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 อาคารอํานวยการ 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

         ในเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ดงักล่าวมีการนําเสนอผลสําเร็จของงานวิจยั เร่ือง การรณรงค์ ลด 

ละ เลิกบหุร่ี ให้กบับคุลากรภายในมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย ผศ.เสาวลกัษณ์ ลกัษมีจรัล

กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และได้มีการกําหนดประเด็นความรู้ในการจดัการ

ความรู้ คือ วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยหัว

เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทัง้นีมี้คณาจารย์และบคุลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ทัง้สิน้จํานวน  14 ท่าน  

คณะกรรมการจัดการความรู้    



สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ีของนักศึกษา มฉก. 

            ผลการแลกเปล่ียนพบว่า สถานการณ์การสูบบุหร่ีของ

นกัศึกษาทวีความรุนแรงขึน้ กล่าวคือ มีเหตุการณ์ควนับุหร่ีและ

กลิ่นบุหร่ีรบกวนผู้ ท่ีมาสูบบุหร่ีภายในพืน้ท่ีสาธารณะของ

มหาวิทยาลัยในอาคารเรียน ได้แก่ ห้องนํา้ชาย โต๊ะซุ้มคณะใต้

อาคาร และข้างอาคาร ทางเดินระเบียงตึกหน้าห้องเรียน  หน้า

ประตทูางเข้าห้องเรียนด้านหลงัห้อง บนัไดอาคารเรียน ส่งผลให้

มีครันและกลิ่นบุหร่ีกระจายอยู่ในพืน้ท่ีภายในอาคารเรียนเป็น

บริเวณกว้าง จดุหนกัคือ ในห้องนํา้ชายครันบุหร่ีฟุ้ งกระจายไปสู่

ห้องนํา้หญิง และทางเดิน ท่ีสําคัญในห้องเรียนโดยเฉพาะด้าน

ท้ายห้องมีกลิ่นบุหร่ีเข้ามาในห้องเรียนด้วย มหาวิทยาลัยได้

ดําเนินโครงการรณรงค์ลด ละ เลิกสบูบหุร่ี ให้กบับคุลากรภายใน

มหาวิทยาลยัในปีการศกึษา 2553 และมีคําสัง่ท่ี 346/2553 เร่ือง

แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินโครงการให้บคุลากรเลิกสบูบหุร่ี 

ผลการดาํเนินการเพื่อจัดการปัญหาการสูบบุหร่ีใน มฉก.ที่ผ่านมา 

              นบัจากปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เร่ิมงานคุ้มครองสขุภาพของผู้

ไม่สบูบหุร่ี ในปีการศึกษา 2553  ดําเนินโครงการรณรงค์ให้บุคลากรเลิกสบูบหุร่ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้

บคุลากรเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัศึกษา (คําสัง่ท่ี 

346/2553 เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินโครงการให้บคุลากรเลิกสบูบหุร่ี) ผลจากการดําเนินงานของ

คณะกรรมการชุดนี ้คือ การมีป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหร่ีภายในพืน้ท่ีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมี

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหร่ี ให้กับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ดําเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดี

คณะสาธารณสุขฯ และคณะทาํงาน มีการดําเนินงานและผลการดําเนินงานดงันี ้

จดหมายข่าว KM ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  ปีการศึกษา 2556   

 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการจัดการความรู้    

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZkvLgcuP0T62eM&tbnid=yaulCVG_Rk16UM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.justkickitnow.com/quit-smoking/&ei=sI8EUsKxBcqfiQfY8YD4BA&psig=AFQjCNGbVdY22I5dDweSoi4O55vMdJrf5w&ust=1376117040132577


โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหร่ี ให้กับบุคลากรภายใน มฉก. 

         โครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหร่ี ให้กับบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลยัหวัเฉียวฯ จดักิจกรรมไว้ทัง้หมด 6 กิจกรรม ได้แก่ 

กจิกรรมที่ 1 จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของบหุร่ี โดยวิทยากรจากศนูย์เลิกบหุร่ี

ทางโทรศพัท์ (QUIT LINE) และวิทยากรจากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวฯ 

กิจกรรมที่ 2  รณรงค์เลิกบหุร่ีในวนังดสบูบหุร่ีโลก และเปิดรับผู้ ท่ีสนใจเข้าโครงการ

เลิกบหุร่ี 

กิจกรรมที่ 3  การใช้เทคนิค 5A ในการช่วยเลิกบหุร่ี Ask (ถาม) Advice (แนะนํา) 

Assess (ประเมินความรุนแรงของระดับนิโคติน) Assist (ให้ความช่วยเหลือ) Arrange 

(ติดตามอาการ) 

กจิกรรมที่ 4  การวดัระดบัความรุนแรงของการติดสารนิโคติน 

กจิกรรมที่ 5  การตรวจสมรรถภาพปอดผู้ เข้าร่วมโครงการ 3 ครัง้ 

กจิกรรมที่ 6  การศกึษาความรู้ ทศันคติ พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

         ซึง่จากการดําเนินโครงการดงักล่าวได้พบปัญหาและอปุสรรค ดงันี ้

        1. ผู้สบูบหุร่ีต้องการให้ความช่วยเหลือด้านการใช้สาร

ทดแทนนิโคติน ซึง่ทีมวิจยัไม่สามารถบริการให้ได้ แนะนํา

ให้ไปรับบริการท่ีคลินิก หรือโรงพยาบาล 

         2. ทีมงานยงัขาดความเช่ียวชาญในการให้คําปรึกษา 

        3. การเลิกบุหร่ีเป็นความสมคัรใจของผู้สูบบุหร่ี ไม่

สามารถบงัคบัได้ และไม่มีผลต่อหน้าท่ีการงาน ทําให้ผู้สูบ

ยงัไม่ได้ตัง้ใจเลิกอย่างจริงจงั (ไม่มีสภาพบงัคบั) 

        4. ผู้ สูบบุหร่ี สูบมานาน ได้รับผลกระทบทัง้ด้าน

ร่างกายและสังคม เศรษฐกิจ แต่ใจไม่แข็งพอท่ีจะเลิกได้ 

(ติดท่ีใจ) 
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วธีิการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีของนักศึกษาภายใน มฉก. 

          ท่ีประชมุร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการสบู

บหุร่ีของนกัศกึษาภายในมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ดงันี ้

 1.การจดัพืน้ท่ีให้กบัผู้ ท่ีต้องการสบูบหุร่ีอย่างเหมาะสม โดยเป็นพืน้ท่ีโล่งกว้าง ไม่

อยู่ภายในอาคารเรียน หรือสถานท่ีท่ีมีคนพลกุพล่าน 

 2.อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องสอดส่องดแูลนกัศกึษาอย่างใกล้ชิด 

 3. อาจารย์หากพบเห็นต้องว่ากล่าวตกัเตือนทนัที โดยสามารถใช้การตดัคะแนน

ความประพฤติเป็นข้ออ้างเพ่ือยตุิพฤติกรรมได้ 

 4.การรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ตระหนกัถึงผลกระทบของบหุร่ี 

คณุธรรมจริยธรรม รวมทัง้วิธีการ และกระบวนการในการลด ละ เลิกด้วยตนเอง 

 5.สํานกัพฒันานกัศกึษาควรเดินตรวจเป็นประจํา เพ่ือลดพฤติกรรมการสบูบหุร่ี

ของนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั 

 6. สํารวจจํานวนประชากรผู้สบูบหุร่ี และศกึษาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ ท่ีสบู

บหุร่ี เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั โดยอาจเป็นกลุ่มให้ชดัเจน เช่น 1) กลุ่มเส่ียง เพ่ือ

ป้องกนัการสบูบหุร่ี 2) กลุ่มท่ีเพิง่เร่ิมสบูบหุร่ี โดยเน้นการทํากิจกรรม 3) กลุ่มสนัทนาการ 

เพ่ือช่วยแนะนําให้ความรู้ และเสริมพลงัให้กบัผู้สบูบหุร่ี และ 4) กลุ่มท่ีสบูบหุร่ีรุนแรง 

 7.การสร้างต้นแบบท่ีดีทัง้จากเจ้าหน้าท่ี บคุลากร และอาจารย์ โดยต้องไม่มี

พฤติกรรมการสบูบหุร่ีให้นกัศกึษาพบเห็น 

 8.การเสริมคณุค่าในตนเองให้กบันกัศกึษาท่ีสบูบหุร่ี เพ่ือให้ตระหนกัถึงคณุค่าของ

ตนเองอย่างแท้จริง และส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

 9.การจดักิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลยัเพ่ือดงึดดูความสนใจของนกัศกึษา และ

โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมจะมีมากกว่าการจดักิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั 
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