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กิตติกรรมประกาศ
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการรณรงค์
ให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่แบบบูรณาการทั้งในและนอกหลักสูตร มีสถาบันการศึกษา
8 แห่ง ร่วมดำเนินโครงการนำร่องกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปี พ.ศ.
2552
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ
ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น และผู้ ป ระสานงานโครงการที่ ร่ ว มดำเนิ น
โครงการอย่างทุ่มเทเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา
ทำให้โครงการนี้สำเร็จลงด้วยดี
ขอขอบคุณ คุณอภิญญา ตันทวีวงศ์ และทีมงานที่ช่วยร้อยเรียงเนื้อหา
การถอดบทเรียนนี้
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
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วิทยาลัยเพือ่ สุขภาพ...
ต้องปลอดควันบุหรี่

“เราอยากพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เรื่องบุหรี่

”

ทำเป็นวิชาเลือกให้เด็กในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยได้เรียน

วิ

ทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
หรื อ เรี ย กย่ อ ๆ ว่ า วทก. เป็นหนึ่งในสถานศึกษา สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข   ซึ่งมีนโยบายหลักในการส่งเสริมสุขภาพอันเป็นต้นทุนที่
สำคัญในการก้าวเข้าร่วมโครงการวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เมื่อต้นปี 2553 ที่ผ่านมา
อาจารย์อรุณี ยันตรปกรณ์ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ ผูป้ ระสานงาน
และดำเนิ น งานหลั ก โครงการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก ปลอดบุหรี่ ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการเข้าร่วม
โครงการนี้ว่า
“ก่อนหน้านี้ ที่วิทยาลัยของเราทำเรื่องปลอดเหล้ามาก่อน โดยได้รับทุน
จาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เราก็เห็นว่า บุหรี่
เป็นปัญหาทีค่ อ่ นข้างรุนแรงและน่าสนใจ เพราะในวิทยาลัยเราก็มเี ด็กทีส่ บู รวมทัง้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่บางท่านด้วย อีกทั้งเราก็เป็นสถาบันการศึกษาทางด้าน
สาธารณสุข จึงคิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบที่ดี”
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“ต่อมา มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับ อาจารย์มณฑา เก่งการพานิช ที่ ศจย.
(ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ) เมื่อประมาณปี 2552 ในครั้ง
นั้น เราคิดจะทำเป็นโครงการใหญ่ โดยเป็นลักษณะงานวิจัยเชิงพัฒนาใน 2 เรื่อง
ด้วยกัน คือ สถาบันปลอดบุหรี่ และ การพัฒนาหลักสูตรบุหรี่ แต่ตอนนั้นเขียน
โครงการขอทุนไม่ทัน ทาง ศจย. ปิดรับโครงการไปแล้ว พอดีกับที่ทาง ดร.ธัญรดี
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) ทราบจาก ดร.อุทัยวรรณ ที่วิทยาลัยการสาธารณสุข
ชลบุรีว่า ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีโครงการนี้อยู่ เราก็เลยเข้าร่วม
โครงการและได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น มาตั้ ง แต่ ป ระมาณเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
2553”

• การตัง้ คณะทำงานและประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว จึงได้วางแผนดำเนินงานออกเป็น 3
ระยะด้วยกัน คือ ระยะเตรียมการ ระยะดำเนินการ และการประเมินผลและนำ
รูปแบบไปใช้
ระยะเตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของคนทำงาน โดย
ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ขึ้นมา 2 ชุด ได้แก่  
- คณะทำงานด้านบุหรีแ่ ละสุขภาพ ประกอบด้วยอาจารย์ระดับแกนนำ
ของวิทยาลัย จากทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ เวชระเบียน โสตทัศนศึกษา
ทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิ)
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบริ ห าร ทำหน้ า ที่ ใ นเรื่ อ งของการวางแผนและจั ด ทำ
นโยบาย
- คณะทำงานจัดกิจกรรมด้านบุหรีแ่ ละสุขภาพ ประกอบด้วย อาจารย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และตัวแทนนักศึกษา ในนามสโมสรนักศึกษา
จากทุกหลักสูตร ทำหน้าที่ในส่วนของกิจกรรม
รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูล โดยการ สำรวจอัตราการ
สูบบุหรี่ของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัย  
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ระยะดำเนินการ คณะทำงานได้รว่ มกันกำหนดนโยบาย วทก. ปลอดบุหรี่
นำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้เป็นนโยบาย 8 ข้อ ดังนี้
นโยบาย “วทก.ปลอดบุหรี่” มีดังนี้
1. ให้ทุกพื้นที่ของวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ ไม่มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่
2. ห้ามมิให้มีการจำหน่ายบุหรี่ในวิทยาลัย
3. ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย ผู้ ม ารั บ บริ ก ารและผู้ ม าติ ด ต่ อ กั บ
วิทยาลัยทุกคนสูบบุหรี่ในวิทยาลัยฯ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท
4. ให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชนทั่วไป
5. คณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ ปลอดบุหรี่ และ
บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนเฝ้าระวังห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ภายใน
วิทยาลัยทุกพื้นที่ หากพบเห็นผู้สูบบุหรี่ให้ดำเนินการตักเตือน
6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่ของวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
คัดเลือกผู้ไม่สูบบุหรี่ก่อนผู้สูบเป็นอันดับแรก
7. ให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย “เรื่องห้ามสูบบุหรี่ในวิทยาลัยฯ”
ทุกวันเวลา 12.30-12.45 น.
8. ให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่กับกิจกรรมด้าน
ต่างๆ
จากนั้นจึงได้ประกาศนโยบายให้รับรู้ทั่วกัน โดยเริ่มจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร ที่ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย และวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ประกาศนโยบายด้วยตัวเอง
“ในวันปฐมนิเทศ นอกจากนักศึกษาแล้ว ก็จะมีผู้ปกครองมา แล้วเราก็ได้
เชิญตัวแทนผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนรอบๆ วิทยาลัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ร่วมฟังด้วย”
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• การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
ทางวิทยาลัยได้จดั ทำป้ายประกาศนโยบายขนาดใหญ่ สีเหลืองสดสะดุดตา
ติดไว้ถึง 3 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย อาคารส่วนกลาง และหน้าอาคาร
หอพักนักศึกษา รวมทั้งติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ไว้หลายๆ จุดด้วย
นอกจากนี้ก็ยังมีการติดสติ๊กเกอร์ และโปสเตอร์รณรงค์กระจายตามจุดต่างๆ ทั่ว
ทุกพื้นที่วิทยาลัย อาทิ ห้องน้ำ ทางขึ้นตึก
รถยนต์ของวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่า
ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาติดต่อกับทางวิทยาลัย
จะต้องเห็นป้ายนีก้ อ่ นเป็นอันดับแรก
“ถ้ า เป็ น ระดั บ ผู้ รั บ เหมาเราได้ ใ ห้
นโยบายกับเขา บอกชัดเจน และเขาก็เห็น ผู้อำนวยการ วทก. กับป้ายนโยบาย
ป้ายด้วย ฉะนั้นตอนกลางวันจะไม่มีสูบให้
วิทยาลัยปลอดบุหรี่
เห็น ในพื้นที่ แต่ปัญหาอยู่ที่คนงานในไซต์
งานตอนกลางคืน ที่เป็นพม่า ซึ่งยังมีบ้างประปรายที่สูบ อันนี้ เราก็ต้องตักเตือน
เหมือนกัน ส่วนพวกที่มาติดต่อราชการหรือคนไข้ที่เข้ามารักษาคลินิกแผนไทยจะ
ไม่มีสูบ เพราะเขาเห็นป้ายก็รู้แล้ว”

• การสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเรือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ
โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วม
ในส่วนของกิจกรรมนอกหลักสูตรทางวิทยาลัยได้บูรณาการเรื่องบุหรี่
เข้าไปในกิจกรรมการเรียนวิชาต่างๆ เช่น
• สื่อเสียงตามสาย
เสียงตามสายเป็นกิจกรรมรณรงค์ที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายชัดเจน ว่าจะ
ต้องผนวกกิจกรรมรณรงค์นี้เข้าไป เป็นการบูรณาการเรื่องบุหรี่เข้าไปในหลักสูตร
การเรียนการสอนของนักศึกษาด้วย
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“เรามีเสียงตามสายในวิทยาลัยทุกวันอยู่แล้ว ก็เลยนำเรื่องบุหรี่เข้ามา
โดยให้นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย ซึ่งเขามีวิชาการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
อยู่แล้วจัดทำเนื้อหา แล้วนักศึกษาหลักสูตรโสตฯ ก็มีวิชาประชาสัมพันธ์ทาง
การแพทย์ เด็กก็มาทำสื่อตรงนี้ เป็นการบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรการเรียน”
ดร.ธัญรดีกล่าว
• จัดประกวดนิทรรศการบุหรี่กับสุขภาพ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร 2 ชั้นปี รวมทั้งหมด 8
กลุ่ม ได้จัดนิทรรศการ เรื่อง “บุหรี่และสุขภาพ”  โดยมีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็น
กำลังใจสำหรับกลุ่มที่มีแนวคิดและการนำเสนอที่น่าสนใจ รางวัลที่ 1 ให้ 500
บาท  รางวัลที่ 2 และ 3 รางวัลละ 400 และ 300 บาท ตามลำดับ
• เสริมความรู้ บุหรี่กับสุขภาพ ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา
ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ในทุกๆ บ่ายวันพฤหัสบดี เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
วิทยาลัยเลือกบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพเข้าไป ในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ เชิญวิทยากรมาอบรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ วิธีลดละ
เลิกบุหรี่ เป็นต้น โดยที่ผ่านมาได้เชิญทั้งแพทย์และเภสัชกรมาให้ความรู้ รวมแล้ว
2 ครั้งด้วยกัน   
รวมกิจกรรมนักศึกษา
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อีกทั้งยังมีการจัดการความรู้เรื่องบุหรี่ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่ง
อาจารย์อรุณีช่วยขยายความให้ฟังว่า
“เดิมทีทางวิทยาลัยจะมีอาจารย์ทที่ ำเรือ่ งการจัดการความรู้ เรือ่ งเมตาบอลิค
ซินโดรม อยู่ก่อนแล้ว จึงคิดว่า เรื่องบุหรี่ก็น่าจะนำมาจัดการความรู้ได้เหมือนกัน
เราทำในลักษณะค้นหากรณีตัวอย่างที่ดีในการทำให้คนที่เคยสูบบุหรี่สามารถ
เลิกได้สำเร็จ นำเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้ ตอนนี้กำลังทำ
ในขั้นตอนของกระบวนการกลุ่มอยู่ เพราะแต่ละคนมีวิธีการเลิกไม่เหมือนกัน
บางคนหักดิบ บางคนเลิกแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็มาเรียนรู้กันว่าอะไรที่เป็นปัจจัย
ให้พวกเขาเลิกได้ คนที่เป็นกรณีตัวอย่าง เราหามาจากชุมชนรอบๆ วิทยาลัย
และนักศึกษาที่เคยสูบแล้วเลิกแล้ว เป็นต้น เพื่อในที่สุดเราก็จะได้แนวทางในการ
เลิกบุหรี่ที่หลากหลายออกมา”
นอกจากนี้   ยังได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรเรื่องบุหรี่และ
สุขภาพ โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและมีการจัดระบบ
เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ และให้คำปรึกษาปัญหาการติดบุหรี่โดยทีมอาสาสมัคร
“เราให้ทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังการสูบบุหรี่คอยดูให้ว่าพบก้นบุหรี่ หรือ
เห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตรงไหน เพราะเด็กพวกนี้อยู่หอพัก ตอนกลางวันเขา
ไม่สูบให้เราเห็น ส่วนใหญ่สูบตอนกลางคืน อาจารย์ที่หอพักดูได้ไม่ทั่วถึง เราก็
ต้องมีอาสาสมัครคอยดูให้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเราจะคุยกับเขาว่าเรามีระบบเฝ้า
ระวังนะ ถ้าเขาพบร่องรอยหรือว่าเห็นพฤติกรรมก็ให้มารายงาน” ดร.ธัญรดีกล่าว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีระบบเฝ้าระวังโดยอาสาสมัคร แต่การจะได้รับ
ข้อเท็จจริงนั้นก็เป็นไปได้ยากพอสมควร ดังที่อาจารย์อรุณี ตั้งข้อสังเกตว่า
“เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น อาสาสมั ค รเฝ้ า ระวั ง เขาก็ ก ลั ว เหมื อ นกั น ว่ า
เพื่อนรู้แล้วเพื่อนจะโกรธ เหมือนกับเอาความลับเพื่อนมาเปิดเผย แม้ว่าเราจะ
ไม่ได้เปิดเผยว่าใครเป็นอาสาสมัครให้เรา แต่เด็กก็ยังกลัวเพื่อนรู้อยู่ ทำให้ความ
ร่วมมือยังไม่เต็มร้อย รวมถึงเรื่องมาตรการที่ว่าฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท ตรงนี้เรา
ก็ยงั ทำได้ไม่เต็มที่ เพราะบางครัง้ เราพบ ก็จะเป็นลักษณะตักเตือนกันเสียมากกว่า”
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• การสำรวจอัตราการสูบบุหรีข่ องอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ในส่วนของการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษาใน
วิทยาลัย ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆ โดยในช่วงต้น ซึ่งผลสำรวจที่ได้
พบว่า มีผู้สูบบุหรี่น้อยมาก
“ในแบบสอบถามเราถามเขาว่า เคยสูบไหม สาเหตุทสี่ บู คืออะไร สูบวันละ
เท่าไร คิดอยากเลิกไหม คิดว่าวิทยาลัยควรจัดสถานที่ให้สูบบุหรี่ไหม โดยการสุ่ม
สำรวจประชากรในช่วงแรกประมาณ 360 คน จากทัง้ หมดประมาณ 700 กว่าคน
ซึ่งมีทั้งอาจารย์และนักศึกษารวมกัน ผลออกมาพบว่า มีนักศึกษาสูบน้อยมาก
คือ ประมาณร้อยละ 8.33 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
ในส่วนของอาจารย์พบไม่ถึงสิบคน เมื่อมาดูต่อว่า กลุ่มคนที่เคยสูบนี้ ปัจจุบัน
เลิกสูบแล้วหรือยังสูบอยู่ พบว่า เลิกสูบไปแล้วร้อยละ 40 ส่วนทีย่ งั สูบอยูป่ ระมาณ
ร้อยละ 60 และตอนนี้เราสำรวจเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด ขณะนี้
(สิงหาคม 2553) ทำไปเกือบ 700 คนแล้ว”

• การจัดให้มบี ริการแนะนำการเลิกสูบบุหรีแ่ ละระบบส่งต่อ
เพือ่ รับบริการเลิกสูบบุหรี่
สำหรับการให้บริการแนะนำการเลิกสูบบุหรี่ แม้วา่ ทางวิทยาลัยมีทมี อาจารย์
ที่เคยไปอบรมเรื่องการให้คำปรึกษาจาก ศจย. และตั้งเป็นทีมให้คำปรึกษาไว้แล้ว
ก็ตาม แต่ดูเหมือนว่า การให้บริการจะยังไม่เป็นผลนัก เนื่องจากติดปัญหาที่ตัว
นักศึกษาไม่กล้าเดินเข้ามาเนื่องจากกลัวถูกตัดคะแนนความประพฤติ
“เรามีระบบ แต่เด็กไม่กล้าเดินเข้ามา มีแต่อาจารย์มาคนเดียว ทั้งที่เราก็
พูดกับนักศึกษาตลอดว่าการสูบบุหรี่ไม่ได้เป็นสิ่งผิดอะไร แต่อยากให้เข้ามาดูแล
สุขภาพ และเราไม่ได้ตดั คะแนน และถ้าใครเลิกได้ เราเคยคิดกันว่าจะเชิดชูเกียรติ
ให้ด้วย เช่น การให้รางวัลอย่างคนที่เคยสูบซองหนึ่งแล้วลดได้ เพราะเห็นจาก
หลายที่เขาทำได้สำเร็จ”
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แม้การดำเนินงานที่ผ่านมาได้สร้างความพึงพอใจให้แก่คณะทำงาน ด้วย
มีปัจจัยส่งเสริมหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี และนักศึกษาส่วนใหญ่ก็
เห็นด้วยกับโครงการนี้   อันนี้เห็นได้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่มีต่อโครงการนี้ใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ บริบท ปัจจัยนำเข้า
กระบวนการ และผลผลิ ต (context-input-process-product) โดยพบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจ
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคหลายด้านที่ต้องเร่งหาทาง
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ว่ า จะทำอย่ า งไรให้ เ ด็ ก กล้ า เดิ น เข้ า มา
รั บ คำปรึ ก ษาในการเลิ ก บุ ห รี่ จะทำอย่ า งไรให้ ร ะบบเฝ้ า ระวั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากกว่านี้ เป็นต้น
“ตรงนี้จะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราอยากให้นักศึกษาเราไปอบรมเรื่องการเป็น
แกนนำ จะได้มีทักษะและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
สำหรับแผนการในอนาคต ที่ทางคณะทำงานอยากสานต่อ อาจารย์อรุณี
บอกว่า
“เราอยากพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เรื่องบุหรี่ ทำเป็นวิชาเลือกให้เด็ก
ในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยได้เรียน รวมทั้งขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่เราจะทำเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่และ
สุ ข ภาพโดยตรง ซึ่ ง ขณะนี้ ก ำลั ง ดำเนิ น การอยู่ นอกจากนี้ ยั ง มองถึ ง ระบบ
โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทางวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายอยู่ โดยทำรายการ
เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้ว เราพยายามจะนำเรื่องบุหรี่เข้าไปเน้นให้มากขึ้นจากเดิม
ที่มีอยู่บ้างแล้ว”
“สุดท้ายคือ เราคิดว่า ถ้าสามารถนำโครงการวิทยาลัยปลอดบุหรี่ไป
ขยายผลต่อยังวิทยาลัยอื่นๆ หรือโรงเรียนใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
อาชีวะต่างๆ ได้ด้วยก็น่าจะดี”
*******************
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ถอดบทเรยี น
8 สถาบนั อดุ มศกึ
ษา
ปลอดบหุ รี่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
...ปลอดบุหรี่

กรงุ เทพมห
านคร
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“วินยั ” นำทางสร้างสรรค์พนื้ ที่

“บอกอย่างเดียวเด็กไม่เกิดจิตสำนึก ต้องมีการกำราบกัน
สารพัดวิธี ทั้งขู่ ทั้งเข้ม ทั้งขอความร่วมมือ ทำจริงให้เด็กเห็น
และไม่เลือกปฏิบัติ…”

ม

หาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนที่ มี นั ก ศึ ก ษา
ประมาณ 16,000 คน รวมคณาจารย์และบุคลากรต่างๆ อีก 1,000
กว่าคน นับได้ว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และไม่ง่ายนักในการดำเนิน
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

• การตัง้ คณะทำงานและประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา ทางผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้
มอบหมายให้ แผนกวินยั และสวัสดิการนักศึกษา ภายใต้สำนักกิจการนักศึกษา
บรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของแผนกฯ และประกาศนโยบายเป็น
เขตปลอดบุหรี่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
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นโยบายดังกล่าว มุง่ ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล ทีป่ ระกาศใช้ พ.ร.บ.
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2545 ที่ ก ำหนดให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น เขตปลอดบุ ห รี่   โดยมี
โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ รองรับ และมหาวิทยาลัยให้งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการและเหตุผลที่ว่า
“ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นอนาคตของ
ชาติได้เห็นถึงโทษของการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง และ
ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา โดยรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพ
ของตนเอง รวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้เคียง แต่แนวโน้มของผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุรามีเพิ่ม
มากขึ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ
จึงได้ประกาศเขตปลอดบุหรี่ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่กันยายน 2547 และ
ออกกฎห้ามนักศึกษาดื่มสุราในชุดนักศึกษา หากพบเห็นถือว่ามีโทษทางวินัย
นักศึกษา ปัจจุบันยังพบเห็นเสมอว่า นักศึกษาที่สูบบุหรี่ยังขาดจิตสำนึกในการ
ป้องกันตัวเองจากโรคร้ายที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่ม
สุรา แผนกวินัยฯ จึงเห็นควรจัดโครงการ ลด ละ เลิกขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาเกิด
จิตสำนึกที่ดีที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและของผู้อยู่ใกล้เคียงภายใต้ความรู้ที่
ถูกต้องว่า บุหรี่มีโทษอย่างไร และสุราก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาอย่างไร”
แต่ด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีไม่มากนัก ผนวกกับภาระงานหลัก
ที่ต้องทำควบคู่กันไปถึง 3 เรื่องด้วยกัน คือ การแต่งกายนักศึกษา การข้าม
สะพานลอย และการสูบบุหรี่ จึงนำมาสู่การบูรณาการงานทั้ง 3 เข้าด้วยกัน โดย
มีโครงการดูชีวิตคิดแก้ไข และวินัย หัวใจสู่ความสำเร็จ ที่มุ่งเน้นจิตสำนึกความ
รับผิดชอบในตนเองรองรับอีกชั้นหนึ่ง
เหล่านี้นับเป็นต้นทุนที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีมาแต่เดิม และ
เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่กับทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ ในปี 2553 จึงเป็นเสมือนการเติมเต็มศักยภาพงานรณรงค์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เข้มข้นและชัดเจนขึ้นมากยิ่งขึ้น
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•

การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย

อาจารย์ น เรศ สุ น ทรชั ย หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา
หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ได้เล่าถึงกระบวนการทำงานหลังจากที่
ได้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยให้เจ้าหน้าที่แผนก
วินัยทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 6 คน เป็นคณะทำงาน โดยบูรณาการงานบุหรี่เข้าไป
ในงานที่รับผิดชอบอยู่เดิม จากนั้นได้มีการประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์ภายใน
พื้นที่ร่วมกัน
“แม้ว่าคณะทำงานของเราจะเป็นผู้ชายเกือบหมดแต่โชคดีว่า ไม่มีใคร
ที่ สู บ บุ ห รี่ เ ลย ซึ่ ง สิ่ ง นี้ นั บ เป็ น จุ ด แข็ ง ของเรา ทำให้ ก ารทำงานไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน และทางผู้ใหญ่ก็ไฟเขียวให้การสนับสนุนเต็มที่ มีเรื่องอะไรท่านก็จะนำ
เข้าที่ประชุมให้”

• ติดป้าย ประกาศพื้นที่ปลอดบุหรี่

เดิมทีทางมหาวิทยาลัยได้มีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่
กระจายทั่วทุกจุดอยู่แล้ว แต่ป้ายนั้นเป็นป้ายชั่วคราวที่เสื่อมทรุดไปตามกาล
เวลา จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นป้ายถาวร และจัดทำป้ายมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่เป็นป้ายไวนิลขนาดใหญ่ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ รวมทั้งป้ายบริเวณสูบบุหรี่ด้วย
“การมีจุดสูบบุหรี่ อันนี้เราทำตามกฎหมายว่า เมื่อเราประกาศเป็นเขต
ปลอดบุหรี่แล้ว เราต้องมีที่รองรับ อย่างน้อยก็มีจุดให้เขาสูบเป็นจุด ซึ่งเราจะ
เลือกภาพที่น่ากลัวๆ สูบไปก็มองป้ายเหล่านี้ไปด้วย”
อย่างไรก็ตาม ในการติดป้ายต่างๆ  ทางแผนกวินัยฯ ต้องประสานกับฝ่าย
อาคารสถานที่ด้วยว่า สามารถติดจุดไหนได้บ้าง โดยเฉพาะป้ายที่มีขนาดใหญ่
เพื่อไม่ให้บดบังภูมิทัศน์ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งใน
การทำงานเนื่องจากบางครั้งป้ายก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่อาจเห็นไม่เด่นชัดนัก
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• จัดโซนสูบบุหรี่...สูบเป็นที่เป็นทาง

จากเดิมทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 5 จุด ปัจจุบันลดเหลือ 4 จุด ได้แก่
1. บริเวณหลังอาคาร 2
2. บริเวณหลังอาคาร 12
3. บริเวณข้างโรงอาหารติดสนามฟุตบอล
4. บริเวณที่นั่งข้างอาคาร 8 ติดสตูดิโอ
ทั้งนี้ เนื่องจากมีปัญหาการร้องเรียน ทางวิทยาลัยจึงได้จัดทำป้ายขนาด
ใหญ่ชี้แจงเหตุผลที่ต้องขอคืนพื้นที่นี้ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยมีข้อความว่า
ขอความกรุณาผู้สูบบุหรี่บริเวณนี้
เนื่องจากควันบุหรี่ที่สูบ กระแสลมได้พัดไปยังบ้านผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้
เป็นอันตรายแก่เด็กและทารก จึงขอยกเลิกจุดสูบบุหรี่บริเวณนี้ โดยเด็ดขาด
ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายและมีโทษทางวินัยนักศึกษา

ป้ายประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปลอดบุหรี่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่
และป้ายกำหนดเขตสูบบุหรี่

• ยุทธวิธี...ปรามสิงห์อมควัน

ด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่นักศึกษามีสิทธิประเมินการทำงาน
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ การจะดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ทางแผนกวินัยฯ จึงต้องใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบ ทั้งเชิงบวกและลบ ควบคู่
กันตามแต่สถานการณ์
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“บางทีบอกอย่างเดียวเด็กไม่เกิดจิตสำนึก ต้องมีการกำราบกัน สารพัดวิธี
ทั้งขู่ ทั้งเข้ม ทั้งขอความร่วมมือ ทำจริงให้เด็กเห็น และไม่เลือกปฏิบัติ อย่าง
อาจารย์สูบผิดที่ผิดทางเราก็เตือนเหมือนกัน ทำให้เด็กเห็นแล้วเด็กจะเชื่อถือเรา
เคยมีนะ ผมกำลังอบรมเด็กที่สูบบุหรี่ผิดที่ผิดทาง เสียงดังอยู่เลย หันไปเจอ
อ้าว อาจารย์กำลังจะจุดสูบ เด็กก็มองว่าเราจะทำอย่างไร เราก็ต้องเข้าไปบอก
ว่า ขอโทษครับ อาจารย์ ตรงนีเ้ ป็นพืน้ ทีป่ ลอดบุหรีค่ รับ เขาก็ เหรอ... แล้วก็ดบั บุหรี่
จากนั้นเราก็กลับไปอบรมเด็กต่อ”
“ถามว่าความชัดเจนในการทำงานของเราจะส่งผลต่อปัญหาความสัมพันธ์
กับอาจารย์เพื่อนร่วมงานอื่นๆ ด้วยไหม อันนี้ไม่มี เพราะทุกคนเข้าใจ คือเรารู้
เราเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้แต่กับ รปภ. เราก็ตักเตือนเหมือนกัน
เพราะบางคนมาใหม่ไม่รู้ไง เราก็ต้องเตือน คือเรียกง่ายๆ ว่าทุกคนโดนเหมือน
กันหมด ถ้าฝ่าฝืนกฎ เพียงแต่วิธีลงโทษอาจจะแตกต่างกันไป”
“วิธีการลงโทษของเราจะแฝงไว้ด้วยเนื้อหา ไม่ได้โหดอะไร แต่จะดูว่าเขา
กล้าที่จะปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่ และดูลักษณะเด็กด้วยว่า เขาพร้อมที่จะปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหรือเปล่า เด็กบางคนดื้อนะ แบบนี้แสดงว่าอาการหนัก
ต้องใช้อีกวิธีหนึ่ง เรื่องแบบนี้คนที่อยู่แผนกวินัยนักศึกษาต้องเข้าใจจุดนี้ว่า ตึงไป
ก็ไม่ได้ หย่อนไปก็ไม่ได้ ต้องใช้วิธีหลายๆ รูปแบบๆ เพราะเราดูแลเรื่องพฤติกรรม
ทุกเรื่องของเขา ไม่เฉพาะเรื่องบุหรี่เท่านั้น ยังมีเรื่องการแต่งตัว เหล้า ยาเสพติด
การทะเลาะวิวาท ฯลฯ ด้วย”
“ตัวอย่างเช่น ถ้าพบว่านักศึกษาฝ่าฝืนกฎระเบียบ สูบผิดที่ผิดทาง ก็จะ
บอกว่า เอามาเลย 2,000 เด็กบอก ไม่มีอาจารย์ เราบอก ไม่มีแล้วสูบทำไม ผิด
ที่ผิดทาง แล้วเราก็ใส่เลยว่ามันไม่ดีอย่างไร สอดแทรกความรู้เข้าไป ทำเสียงดัง
หน้ายักษ์ใส่ เด็กก็เข็ด ต่อไปก็ไม่กล้าสูบ หรือบางทีไม่มี 2,000 บอก วิดพืน้ 30 ที
แล้วทีหลังอย่าทำอีก คือ ใจเราอยากให้เขาเลิกบุหรี่ ไม่ได้เอาเป็นเอาตาย เพราะ
เรารู้ว่าการเลิกบุหรี่ต้องใช้เวลาจริงๆ จากนั้นเราก็ส่งเข้า “โครงการวินัย หัวใจสู่
ความสำเร็จ” ทันที โครงการนี้ ทางแผนกวินัยเชิญวิทยากรจากข้างนอกมาให้
ความรู้ในการปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบแก่นักศึกษา”
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ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะมีบัตรรายงานตัวนักศึกษาให้ กรณีที่พบนัก
ศึ ก ษาฝ่ า ฝื น กฎระเบี ย บต่ า งๆ ของทางมหาวิ ท ยาลั ย โดยนั ก ศึ ก ษาต้ อ งมา
รายงานตัวกับอาจารย์ที่คณะ ทั้งสิ้น 14 ครั้ง และ เข้าร่วมอบรมกับโครงการวินัย
หัวใจสู่ความสำเร็จ 1 ครั้ง หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม ทางแผนกวินัยฯ จะ
ดำเนินการระงับการใช้เลขทะเบียนนักศึกษาชั่วคราว ทำให้นักศึกษาคนนั้นไม่
สามารถเข้าสอบได้ มาตรการนี้ถือว่าได้ผลดี เนื่องจากนักศึกษาไม่อยากยุ่งยาก
และเสียเวลาเข้าพบอาจารย์หลายครั้ง
“ทีผ่ า่ นมา เราได้เชิญวิทยากรมาอบรม และบรรยายให้เด็กฟังไปแล้ว 2 ครัง้
อบรมครั้งหนึ่งประมาณ 2 ชั่วโมง เด็กที่ฝ่าฝืนกฎเข้าอบรมรุ่นละประมาณ 60-70
คน จากที่ควรเข้าประมาณ 100 กว่าคน เพราะมีพวกที่เลี่ยงไม่เข้า แต่ถึงไม่เข้า
รอบนี้ รอบหน้าก็ต้องเข้า เพราะเรามีมาตรการล็อกเลขทะเบียนนักศึกษาไว้ ถ้ามี
งบประมาณเพียงพอ อย่างน้อยเราก็ได้เชิญวิทยากรดีๆ มา เพื่อให้เขาเห็นว่า
การที่เขามาเรียน ระหว่างทาง ปัญหามันเยอะ แต่การจะไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ
ก็ต้องเรียนรู้ที่จะไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีใดบ้าง เราจะไม่พูดเรื่องที่ผ่านมา ความ
ผิดพลาดต่างๆ เราไม่ได้ไปตอกย้ำซ้ำเติม แต่พูดถึงปัจจุบันและอนาคตว่าเขาจะ
ก้าวไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่าได้อย่างไร วิทยากรทีเ่ ชิญก็มพี ระบ้าง ตำรวจบ้าง มาช่วยอบรม
ในภาพรวมเรื่องของการสร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ การ
ก้าวไปสู่ความสำเร็จต่างๆ”

• การสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเรือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ
โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วม
เนือ่ งจากทางมหาวิทยาลัยเพิง่ ได้รบั งบประมาณจากโครงการมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 อันเป็นช่วงที่นักศึกษาสอบและ
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ทาง
คณะทำงานจึงได้เลือกรณรงค์ในวันที่เปิดภาคเรียนซึ่งจะมีนักศึกษาน้องใหม่เข้า
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สู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นวันแรก มีกิจกรรมเดินรณรงค์ทั่วมหาวิทยาลัย มีการจัด
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และมีน้ำยาอดบุหรี่มาแจก โดย
ประสานกั บ ทางสถาบั น ธั ญ ญารั ก ษ์ และแกนนำนั ก ศึ ก ษามาช่ ว ยรณรงค์ ล ด
ละ เลิก บุหรี่
“ถือว่าได้รับความสนใจพอสมควร และเวลาที่มหาวิทยาลัยมีจัดงานอะไร
เราก็จะมีเอกสารแผ่นพับแจกให้ อย่างวันที่ 13-14 กันยายน 2553 เราก็มีจัด
กิ จ กรรมรณรงค์ บุ ห รี่ กั บ สุ ข ภาพบริ เ วณใต้ ตึ ก วิ นั ย ฯ เพื่ อ สร้ า งความตื่ น ตั ว ให้
นักศึกษาอีกครั้งก่อนที่เขาจะสอบกัน เพราะช่วงสอบเราไม่สามารถจัดกิจกรรม
ได้ วันนั้นก็จะมีวิทยากรจากกรุงเทพฯ มาให้ความรู้ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
บุหรี่”
ภาพกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่

• ขอความร่วมมือจากร้านค้ารอบๆ บริเวณมหาวิทยาลัย
หลังจากดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ไประยะหนึ่ง แม้จะพบ
ว่านักศึกษาสูบบุหรี่เป็นที่เป็นทางมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่พบคือ มีนักศึกษาบางส่วน
ที่ยืนสูบบุหรี่หน้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ซึ่งทางแผนกวินัยต้องคอยปรามนักศึกษา
ให้เข้าไปสูบในบริเวณที่กำหนดไว้ และทำให้ทราบว่าร้านค้ารอบมหาวิทยาลัย
บางร้านมีการแบ่งขายบุหรี่แก่นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ชัดเจน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขอความร่วมมือไปยังร้านค้าเหล่านั้น ในการห้าม
มิให้จำหน่ายบุหรี่แบ่งขายแก่นักศึกษา โดยใช้มาตรการทางกฎหมายมาเป็น
เงื่อนไขให้ร้านค้าเหล่านั้นปฏิบัติตาม ประกอบกับที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้
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ทำโครงการ จัดระเบียบสังคมรอบปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่ง
เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี สำนักงานเขตหลักสี่ และจังหวัดนนทบุรี ในการ
เฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด การขายบริการ การทะเลาะวิวาท ดูแลความปลอดภัย
ต่างๆ หากมีปัญหาทางมหาวิทยาลัยก็มีเครือข่ายเหล่านี้คอยช่วยเหลือในการ
ปราบปรามอีกแรง

• การสำรวจอัตราการสูบบุหรีข่ องอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เมื่อให้ประเมินการดำเนินโครงการที่ผ่านมา อาจารย์นเรศยอมรับว่า การ
จะให้นักศึกษาเลิกสูบบุหรี่นั้นทำได้ยาก เพราะขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจที่จะเลิกของ
ตัวเด็กเองด้วย แต่สิ่งที่ได้คือ การสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่และมี
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่มากขึ้น
“เราพบว่า เด็กสูบเป็นที่เป็นทางมากขึ้น แต่ธรรมชาตินั้น เด็กใหม่เข้ามา
ย่อมมีคนที่ไม่รู้ เราจึงยังต้องรณรงค์และทำต่อเนื่องทุกๆ ปี สิ่งสำคัญคือ จะทำ
อย่างไรให้เด็กชุดแรกได้ลดละเลิก ซึ่งต้องอาศัยกุศโลบายให้พวกเขาหันเข้าหา
กิจกรรมอื่นๆ มากขึ้น ไม่ใช่ว่านึกอะไรไม่ออกก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ แบบนี้มัน
เป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัว เคยมีนักศึกษาผู้หญิงสูบบุหรี่ เราก็ไปนั่งคุยด้วย
บอกว่า หนูเป็นเพศแม่นะ สูบแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างรู้ไหม พบว่า
เด็กไม่รู้หรอกว่ามันทำให้ร่างกายเขาเสื่อมทรุดอย่างไร แล้วอีกหน่อยมีลูก แม่สูบ
บุหรี่ ลูกปากแหว่งจมูกโหว่ จะทำอย่างไรล่ะ ไม่กลัวหรือ แล้วใครล่ะจะเลือก
ภรรยาที่สูบบุหรี่มาเป็นแม่ของลูก มีแต่พวกที่ไปเมาเหล้าเมายาใช้ชีวิตไร้สาระไป
วันๆ แต่พอถึงเวลา มันก็ไม่เลือกเราหรอก อาจจะชอบ แต่ไม่เลือกเราไปแต่งงาน
ด้วย เด็กไม่รู้ข้อมูลพวกนี้ ที่สูบเพราะเป็นค่านิยมมากกว่า สูบตามเพื่อนบ้าง สูบ
คลายเครียดบ้าง คิดว่าเท่บ้าง อะไรบ้าง...”
“เมื่อเราจัดพื้นที่ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงมาอยู่รวมกันแล้ว เราจะทำอย่างไร
ต่อไป ก็คิดกันว่าต้องให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง ทำโครงการลด ละ เลิก ให้
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อย่างน้อยเด็กที่สนใจอยากเข้าโครงการสมัครเข้ามา แล้วเราสนับสนุนช่วยเหลือ
ประสานกับทางโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในการช่วยเลิก เพราะเราทำได้แค่ให้เขา
ลด ละ ส่วนเลิกนั้นอยู่ที่ใจของเขาต้องเลิกเอง”
“นอกจากนี้ หากมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณต่อ สิ่งที่เราอยากทำคือ
สำรวจการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษาซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ทำ และเป็นเรื่อง
ใหญ่เหมือนกัน เพราะเรามีนักศึกษาเป็นหมื่น อาจารย์อีกพันกว่าคน”
เมื่อถามถึง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
อาจารย์นเรศ ตอบว่า
“บุ ค ลากรต้ อ งมี ค วามมุ่ ง มั่ น ทำจริ ง และพร้ อ มจะฝ่ า ฟั น ปั ญ หา
ที่สำคัญเรามีมาตรการทางกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ผู้บริหารต้องให้การ
สนับสนุน และมีงบประมาณเพียงพอครับ”
*******************
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ถอดบทเรยี น
8 สถาบนั อดุ มศกึ
ษา
ปลอดบหุ รี่

วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดชลบุรี
จงั หวดั ชลบ
รุ ี
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บูรณาการความรู้
สูก่ ารเป็นวิทยาลัยปลอดบุหรี่

“ประเด็นสำคัญคือ เราไม่ได้ไปกำหนดตายตัวว่าจะต้อง
ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ให้เด็กกับชุมชนเลือกเอง จากนั้นก็
ค่อยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้าไป”

จ

ากการที่ อาจารย์สาโรจน์ นาคจู นักวิชาการซึ่งอยู่ในแวดวงงานวิจัย
และจัดการความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบมานานหลายปี ก้าวเข้ามา
รั บ หน้ า ที่ วิ ท ยาจารย์ ที่ ภาควิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ วิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี แน่นอนว่าเขาย่อมไม่ปล่อยให้โอกาสในการ
สร้างพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ผ่านเลยไป หากยังเป็นผู้จุดประกายความคิดในการเข้า
ร่วมโครงการวิทยาลัยปลอดบุหรี่นี้ด้วย

• จุดประกายความคิด...วิทยาลัยปลอดบุหรี่
“ช่วงที่ผมมาทำงานที่วิทยาลัยเป็นจังหวะที่นักศึกษาชั้นปี 4 กำลังลงฝึก
ภาคสนามในชุมชนพอดี ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
คณะสาธารณสุขชุมชน ทีเ่ รียกว่า PLD (Participatory Learning Development)
ช่วงนั้นเด็กๆ กำลังวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนกันอยู่ ผมเห็นเด็ก
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บางกลุ่มพูดคุยกันเรื่องปัญหาโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันฯ ต่างๆ ก็คิดว่า
น่าจะนำความรู้เรื่องบุหรี่ลงสู่ชุมชนได้บ้าง”  
นอกจากนี้ ยังมองเห็นโอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 นำความรู้เรื่องบุหรี่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน วิชาการ
ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นวิชาบังคับในภาคเรียนแรกมากขึ้นด้วย
“ตอนนั้นก็ลองคุยกับพี่แสง (คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) ดูว่าจะมีงบประมาณตรงไหนมาช่วยให้เด็กกลุ่มนี้
ทำงานได้มากขึ้นและก็เลยเป็นที่มาของการทำโครงการนี้ขึ้นมา”

• การแต่งตัง้ คณะทำงาน
หลังจากที่นำเสนอโครงการและผู้อำนวยการวิทยาลัยเห็นชอบให้ดำเนิน
โครงการวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่ ใ นพื้ น ที่ แ ล้ ว ก็ ไ ด้ มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
โครงการวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2553 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 โดย
ผู้อำนวยการ และรองฝ่ายวางแผน เป็นที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 12
คน ประกอบด้วย ดร.อุทัยวรรณ เป็นประธานกรรมการ และวิทยาจารย์จากภาค
วิชาต่างๆ รวมทั้ง อาจารย์สาโรจน์เป็นกรรมการและเลขานุการในครั้งนี้ด้วย

• การประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
คณะทำงานได้วางแผนการทำงานและจัดทำนโยบายวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ขึ้นมาทั้งสิ้น 5 ข้อด้วยกัน คือ
1. ให้ทุกพื้นที่ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ และห้ามมิให้มีการจำหน่ายบุหรี่ในวิทยาลัยฯ
2. ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรที กุ คน ลด ละ เลิกบุหรี่ เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ประชาชน
ทัว่ ไป
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3. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรีทุกคน เฝ้าระวังห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ภายในบริเวณ
วิทยาลัยฯ ทุกพื้นที่ หากพบเห็นผู้สูบบุหรี่ให้ดำเนินการตักเตือนและให้
สุขศึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุที่ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ใน
วิทยาลัยฯ
4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดชลบุรี จะพิจารณาผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นลำดับแรก
5. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่กับชุมชนในโอกาสต่างๆ
นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 100% ดังกล่าว ได้รับการประกาศอย่าง
เป็นทางการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มาติดต่อกับทางวิทยาลัย
รับทราบ พร้อมทั้งติดป้ายประกาศชัดเจน
“บังเอิญว่าวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวัน
เปิดเทอม และเป็นวันสอบสัมภาษณ์พอดี เราจึงใช้โอกาสนี้ในการประกาศ
นโยบายให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อกับทางวิทยาลัยได้รับทราบ แล้วรุ่นพี่
ก็จะมีการรับน้องที่เข้าสู่รั้ววิทยาลัยวันแรก เราก็มีการแจกเอกสารแผ่นพับต่างๆ
ในส่วนของผูป้ กครองเราก็มแี จ้งให้ทราบว่าวิทยาลัยเราเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%
แล้ว” อาจารย์สาโรจน์ กล่าว

• การจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เป็นเขตปลอดบุหรีต่ าม
กฎหมาย
นอกจากนี้ ยังได้จัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย
“เราจะทำป้ายใหญ่กว่ามาตรฐานหน่อย แล้วกำลังจะย้ายไปอยู่บริเวณ
ชั้นสอง ในจุดที่นักศึกษาและผู้มาติดต่อสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า ที่นี่เราเป็น
วิทยาลัยปลอดบุหรี่ รวมถึงติดป้ายห้ามสูบบุหรีใ่ นหลายๆ จุด ไม่วา่ จะเป็นบริเวณ
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หน้าลิฟท์ทุกจุด บันไดทางขึ้นอาคาร เป็นต้น ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากทุกฝ่าย เนื่องจากเราพยายามให้นักศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนงานต่างๆ เขาก็
จะเป็นคนไปติด โดยที่อาจารย์ก็จะคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง เพราะเรามีทั้งฝ่าย
กิจการนักศึกษาและฝ่ายบริหารที่ช่วยสนับสนุนตรงนี้อยู่
ด้วย ดังนัน้ จึงนำสติก๊ เกอร์รณรงค์มาติดทัว่ หมด แม้กระทัง่
หอพักนักศึกษา ห้องน้ำ
ลานซักล้างต่างๆ ฯลฯ”

ภาพการจัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ภายในวิทยาลัย

• การสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเรือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ
โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วม
สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่วิทยาลัย คณะทำงานได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในลักษณะของการบูรณาการ
เข้ากับเนื้อหาวิชา การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้
ฝึกปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพจริงๆ ใน 4 หัวข้อ ได้แก่
1. กลุ่มอบายมุข ซึ่งรวม บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และการพนันเข้าด้วยกัน  
2. กลุ่มออกกำลังกาย  
3. กลุ่มอาหารปลอดภัย  
4. กลุ่มสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
ในการนี้ นักศึกษาได้เริ่มแบ่งกลุ่มกันตั้งแต่ช่วงปี 3 ขึ้นปี 4 ที่ผ่านมา
นักศึกษากลุ่มอบายมุข ซึ่งมีเรื่องบุหรี่อยู่ในนั้น ได้ดำเนินการรณรงค์กันไปแล้ว
โดยใช้พื้นที่วิทยาลัยเป็นประหนึ่งชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะ
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ต้องลงฝึกภาคสนามในชุมชนจริงๆ เมื่อสู่ภาคเรียนที่สอง
“ตัวอย่างกิจกรรมที่เด็กกลุ่มอบายมุขทำ เช่น การเดินรณรงค์ให้ความรู้
เรื่องพิษภัยของบุหรี่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม การทำป้ายคัทเอาท์ การประกวด
ร้องเพลง สร้างสรรค์สื่อต่างๆ ออกแบบโลโก้ คิดคำขวัญ ซึ่งครอบคลุม อบายมุข
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ เหล้า การพนัน ยาเสพติด และบูรณาการให้ความรู้
เรื่องบุหรี่เข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย เช่น การเดินพาเหรดในงาน
กีฬาสี”

กิจกรรมรณรงค์ภายในวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้ใช้กระบวนการประชาคม ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะมี
การทำประชาคม เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาต้องไปเรียนรู้
กระบวนการประชาคมใหญ่ในหมู่บ้าน เมื่อเขาต้องลงสู่ภาคปฏิบัติจริงในชุมชน
ในภาคเรียนที่สองด้วย
“ประชาคมนี้จะดำเนินการโดยเด็กปี 4 กลุ่มอบายมุข ซึ่งรุ่นพี่จะดึงน้องๆ
ทั้ง 3 ชั้นปีในหลักสูตรของเขาเองมาเป็นแนวร่วมจัดทำประชาคม เป็นการฝึก
ทดลองทำประชาคมย่อยในวิทยาลัยเราก่อนว่า
เขาจะมีวิธีบริหารจัดการเวทีอย่างไร อย่างเช่น
ถ้านัดน้องแล้ว น้องไม่มาจะทำอย่างไร น้องมา
แต่น้องไม่พูดทำอย่างไร หรือน้องมาน้องพูดมาก
พูดเบี่ยงประเด็นทำอย่างไร”
“อย่างเวลาทำประชาคมกัน ผมก็จะถาม
กิจกรรมประชาคมของ
นักศึกษากลุ่มอบายมุข
ว่ า ใครเป็ น คนเชิ ญ น้ อ งมา น้ อ งมาแล้ ว ให้ ท ำ
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กิจกรรมอะไร พยายามให้น้องระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอบายมุขใน
วิทยาลัย จากนั้นก็ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข ซึ่งตรงนี้เป็นเหมือนเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาปี 4 ได้เรียนรู้ ทั้งเรื่องของการรณรงค์ การทำประชาคมก่อน
ลงพื้นที่จริงในชุมชน เพราะภาคเรียนที่สองเขาจะต้องไปอยู่ในชุมชนต่างอำเภอ
ประมาณ 2 เดือนโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบท
เบ็ ด เสร็ จ ของคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ม.มหิ ด ล เป็ น แนวทาง เรี ย กว่ า
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือ PLD ซึ่งเป็นกระบวนการที่เด็กต้องเข้าสู่
ชุมชน เริ่มตั้งแต่ศึกษาชุมชน หาข้อมูล ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ว่ามี
สาเหตุมาจากอะไร เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สุขภาพ แล้วก็จัดลำดับความ
สำคัญของปัญหาเพื่อทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ”
“ประเด็นสำคัญคือ เราไม่ได้ไปกำหนดตายตัวว่าจะต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้
แต่ให้เด็กกับชุมชนเลือกเอง จากนั้นก็สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้าไป เช่น
ถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันฯ
หัวใจ ซึ่งบุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้ เราก็จะให้เขานำความรู้ตรงนี้เข้า
ไปใส่ด้วย”

• การสำรวจอัตราการสูบบุหรีข่ องอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ด้ า นการสำรวจอั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ข องบุ ค ลกรในวิ ท ยาลั ย อาจารย์
สาโรจน์ บอกว่า ไม่พบมีบุคลากรสูบบุหรี่ เนื่องจากที่ตั้งของวิทยาลัยตั้งอยู่ใน
ตัวเมือง ประกอบกับร้านค้าไม่มากนัก ที่สำคัญพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นบริเวณของ
โรงพยาบาลเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ยังมีคน
ขับรถอยู่หนึ่งคนที่พยายามจะสูบอยู่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อไป
“ที่เรายังไม่ได้คุยจริงจังเพราะหนึ่งเรายังไม่มีระบบส่งต่อหรือให้คำปรึกษา
ก็เลยยังไม่ได้คุยถึงความต้องการที่จะเลิกบุหรี่มากนัก”
อย่างไรก็ตาม อาจารย์สาโรจน์ ได้ประเมินการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
ว่า
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“เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการประมาณ ร้อยละ
70 ส่วนอีก ร้อยละ 30 ที่เหลือ เป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆ สิ่งที่สำเร็จ
คือ เรามีการบูรณาการการมีสว่ นร่วมของเด็กๆ ลงไปในชุมชน กระบวนการต่อไป
คือ เราจะให้เด็กๆ ได้นำความรู้เรื่องบุหรี่ลงชุมชนมากขึ้น ฝ่ายผู้บริหารและฝ่าย
สนับสนุนต่างๆ ให้การสนับสนุนดีมาก”
ขณะที่ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข คือ การทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่ประสานกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการรณรงค์พื้นที่ปลอด
บุหรี่เหมือนกัน  
“บังเอิญว่าหลักสูตรทันตแพทย์เขาก็ได้รบั ทุนส่วนหนึง่ ผ่านมาทางเครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพ แล้วเราก็ได้ด้วย แต่ขาดการประสานงาน ทำให้มีการจัดกิจกรรม
ซ้ำซ้อนกันบ้างในช่วงแรกๆ ตรงนี้เราก็มาคุยกันว่าเรายังขาดการประสานกัน
ภายใน”
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คณะทำงานได้เรียนรู้จากการทำโครงการนี้มากที่สุดก็
คื อ การให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการทุ ก ๆ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
วิทยาลัยแห่งนี้ และสำหรับก้าวต่อไป คือ การบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่ลงสู่
ชุมชน ดังที่อาจารย์สาโรจน์ กล่าวในตอนท้ายว่า
“ส่วนหนึ่งชุมชนเขาทราบปัญหาแล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ชุมชนมี
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพรวมถึงพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น
รวมไปถึงการฝึกให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการที่จะก้าว
ไปเป็นบัณฑิตและนักวิชาการต่อไป”
*******************
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ถอดบทเรยี น
8 สถาบนั อดุ มศกึ
ษา
ปลอดบหุ รี่

วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดขอนแก่น
จงั หวดั ขอน
แกน่
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ทีน่ ปี่ ลอดบุหรี.่ ..ขอเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ของการดูแลสุขภาพชุมชน

“เราไม่ปล่อยนักศึกษา เพราะถือว่าต้องเป็นตัวอย่าง
ในชุมชนทุกด้าน ต้องสร้างกันตั้งแต่ภาพลักษณ์
การปฏิบัติตัว บุคลิกภาพ”

ภ

ายในพื้นที่เล็กๆ ไม่ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
มากนัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตั้งเด่นเป็น
สง่าอยู่ภายในซอยชื่อถนนอนามัย

ด้านหน้ารัว้ สถาบันวันนีไ้ ม่มแี ผ่นป้ายรณรงค์เรือ่ งการไม่สบู บุหรี่ เนือ่ งจาก
บางกิจกรรมทำให้ต้องปลดป้ายนั้นออกและประดับทิวธงไว้แทน อย่างไรก็ตาม
ทีเ่ สาปูนของป้ายจอดรถประจำทางด้านหน้าวิทยาลัยฯ ยังคงมีสติก๊ เกอร์ขอ้ ความ
ปนสั ญ ลั ก ษณ์ สี ด ำและแดงอยู่ บ นพื้ น สี ข าวว่ า “ขอบคุ ณ ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ ฝ่ า ฝื น
โทษปรับ 2,000 บาท”  
เช่นเดียวกัน เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่ภายใน ก็แทบจะไม่เห็นป้ายงดสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่เลย นอกจากบางจุดที่โรงอาหารของวิทยาลัยเท่านั้น
ด้วยเหตุว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทุกพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ แห่งนี้ปลอด
บุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเอง
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• การตัง้ คณะทำงานและประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
อาจารย์ทัศนาภรณ์ กุลฑลลักษมี วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ และ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่นำเข้ามาดำเนินการ
ภายในวิทยาลัยฯ แห่งนี้ เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคม
2553 ซึ่งตรงกับช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยที่คณะ
ทำงานประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งหัวหน้า
นักศึกษาทุกชั้นปีด้วย
“มี ผอ. รอง ผอ. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายทุกภาค กลุ่มคณะทำงานก็คือ ฝ่าย
กิจการนักศึกษา เพราะเราลงที่เด็ก เรา screen นักศึกษา เนื่องจากภาพรวม
บุคลากรของเราไม่มีคนสูบแล้วตอนนี้”
ย้อนหลังกลับไปในอดีต ต้องถือว่าเรื่องบุหรี่เป็นเรื่องที่วิทยาลัยฯ รณรงค์
ตลอดมา
“จริงๆ แล้วเราทำต่อเนื่องของเรามาอยู่แล้ว แต่มาเข้าระบบก็โครงการนี้
ก่อนหน้าเราเคยทำโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรีม่ าครัง้ หนึง่ ประมาณปี 46-47
ทำทั้งนักศึกษาและบุคลากรร่วมกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่น) ก็ได้ผลอยู่ค่ะ”
อาจารย์ทัศนาภรณ์ขยายความว่า สมัยนั้นกลุ่มที่สูบบุหรี่คือบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ที่ไม่ใช่อาจารย์ ซึ่งมีอยู่ 4 คน เธอจึงใช้วิธีการพูดคุยชี้ให้เห็นโทษภัย
และผลเสียทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งชักชวนให้เลิก
“เราใช้หลายๆ วิธี เรียกมาคุยด้วย เอาครอบครัวของเขามาประชุม ถ้าพ่อ
เลิกบุหรีจ่ ะดีใจไหม เอาแรงเสริมจากครอบครัว เขาเองก็อยากทำอะไรทีห่ น่วยงาน
พอใจ อีกอย่างตอนนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาก็เอาด้วย บอกเลิกเถอะคุณ เพือ่ ลูก วันหนึง่
คุณเผาเงินตัง้ ห้าสิบหกสิบบาทนะ คูณตัวเลขให้ดเู ลย เผาเงินไปเท่าไหร่ จะเผาต่อ
อีกไหม แล้วเราก็เอาเคสทีเ่ ป็นถุงลมโป่งพองมาฉายให้ดใู นห้องประชุม ทัง้ ปลอบ
ทั้งขู่ แล้วก็ดี”
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ที่ว่า “ได้ผล” ก็คือ สุดท้ายบุคลากรกลุ่มนั้นจึงเลิกบุหรี่ได้จนถึงปัจจุบัน
อันเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของสถาบันด้วยว่า ที่นี่ปลอดบุหรี่แน่นอนทุกพื้นที่
ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง กำหนดให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 4 (1) (2) และมาตรา 15 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19
พ.ศ.2553 ข้อ 2 กำหนดให้สถานศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นสถานที่ที่ได้รับ
ความคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
ทัง้ หมด ตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวผูใ้ ดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ 2,000 บาท
อนึ่ง ถ้านักศึกษาทำผิด ต้องดำเนินการตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก
ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ข้อ 20 ความผิดทางวินัย
ระดับ 1 ด้วย
ดังนั้น จึงขอประกาศให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น เป็น
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2553
นางศิริ  วัฒนธีรางกูร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
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ข้อความในล้อมกรอบนี้ คือข้อความเดียวกับที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ได้ติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าลิฟท์ในอาคารอำนวยการ เคียงคู่กับ
การประกาศเป็นสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยอักษรขนาดใหญ่
อ่านง่ายบนพื้นกระดาษสีอ่อน สองป้ายนี้จึงเป็นที่สะดุดตาของทุกคนที่ผ่านไปมา
การประกาศนโยบายด้ ว ยลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเน้ น เฉพาะจุ ด นี้ จุ ด เดี ย ว
อาจารย์ทัศนาภรณ์ให้เหตุผลว่า การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้ตามจุดต่างๆ เช่นที่
โรงพยาบาลหลายแห่งทำ เหมือนเป็นการชี้นำมากกว่า
“เราติดไว้ที่ลิฟท์ โรงอาหาร แล้วก็ที่ศูนย์
บริการสาธารณสุข”
เพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่รวมคน และมี
คนผ่านเข้าออกบ่อยๆ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ ตั้ ง อยู่ อี ก ฟากหนึ่ ง ในรั้ ว เดี ย วกั น เพราะที่ นั่ น
นอกจากจะมีห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาแล้ว
ยังมีบริการทันตกรรมในเวลาราชการสำหรับประชาชนทั่วไปด้วย
นอกจากนี้ วิธีการชี้แจงนโยบายอย่างดีที่สุดแก่นักศึกษาก็คือ การให้
โอวาทตอนเช้าก่อนเข้าเรียน
“ตอนเช้าเราให้เด็กเข้าแถวหน้าเสาธงด้วยค่ะ เพื่อการสื่อสารทางตรงได้
อย่างรวดเร็ว เมื่อก่อนเราเคยเลิกไป แต่บางครั้งบางคนอาจจะไม่ได้ยิน เลยกลับ
มาทำใหม่”
นอกจากนั้น เรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุหรี่และ
สุ ร า เช่ น การเที่ ยวกลางคื น ในสถานเริ ง รมย์ ก็จ ะถูกเฝ้ าระวัง โดยระบบของ
วิทยาลัยฯ และยังเชิญผู้ปกครองมารับทราบเพื่อทำทัณฑ์บนไว้ก่อนด้วย
“นักศึกษาปีหนึ่งพักในนี้ ปีสอง พักหอรอบๆ แถวนี้ แต่ต้องไม่มีปัญหา
มีเที่ยวกลางคืนบ้าง เราก็เรียกพ่อแม่มาทำทัณฑ์บน เหมือนปรามร่วมกันว่าบัดนี้
ลูกคุณเป็นอย่างนี้แล้วนะ เพราะมันสุ่มเสี่ยง ถ้าสัมผัสปุ๊บ มันจะได้คืบเอาศอก
เราต้องล็อกเลย”
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รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวอีกว่า ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคย
ปรากฏกับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ก็คือ เมาสุราแล้วขับขี่ยวดยาน ซึ่งเธอเชื่อว่า
เพราะได้รับการปลูกฝังอย่างสม่ำเสมอจากสถาบันนั่นเอง

• การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
ตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อไม่ให้เป็นการชี้นำ ภายในบริเวณอาคารหรือมุม
หย่อนใจในวิทยาลัยฯ แห่งนี้จึงไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่เลยสักป้ายเดียว แม้แต่จุด
ผ่านทางเข้าตรงป้อมยามที่มักพบเห็นบ่อยก็ไม่มี ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงพื้นที่สำหรับ
การสูบบุหรี่
“เรื่องสถานที่เราไม่จัด เพราะเราอยากให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ” อาจารย์
ทัศนาภรณ์ยืนยัน
เมื่อถามถึงยานพาหนะของหน่วยงานว่ามีการแสดงสัญลักษณ์รณรงค์
หรือไม่ เธอบอกว่ามีเหมือนกัน แต่เลือกทำเป็นช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นให้คนเห็น
ความสำคัญ
“พอชักแผ่วลง เราก็เอาขึ้นมาใหม่ มิฉะนั้น เดี๋ยวกลายเป็นความเคยชิน
การแบ่งพื้นที่ขายบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ บางครั้งมันเป็นการชี้นำ เราจึงไม่พูดถึง เรา
ไม่ยุ่ง เราเตือนกันว่าเวลานี้วิทยาลัยเราปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
“ที่นี่มีคนเข้าออกเยอะ เพราะเราจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในกระทรวง
ด้วยค่ะ เราจึงเข้มงวด คุณมาอบรมที่นี่ ปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
วิธีการเฝ้าระวังสังเกตการณ์และสื่อสารตรงๆ กับบุคคลภายนอกได้ถูกนำ
มาใช้กับกลุ่มคนงานที่เข้ามาทำงานก่อสร้างภายในด้วยตามโอกาส
“เราบอกกับหัวหน้าของเขาค่ะว่าที่นี่เป็นอย่างนี้ เพียงแต่เราบอก เขาก็
ยินดีให้ความร่วมมือ เขากลัวว่าจะไม่ได้งาน”
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• การสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเรือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ
โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วม
จากการที่ บุ ค ลากรภายในไม่ มี ก ลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การเสพติ ด บุ ห รี่ อี ก แล้ ว
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ จึงมุ่งเน้นที่กลุ่มนักศึกษาโดยตรง เรียกว่าแจ้งให้ทราบตั้งแต่
เริ่มรับเข้ามาเลยทีเดียว
“เราต้องการให้เด็กเป็นผู้นำด้านสุขภาพ เป็นแบบอย่างว่าสุขภาพดีต้อง
ส่งเสริมการออกกำลังกาย ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ นักศึกษาของเราต้องไปเป็นผู้นำ
ชุมชนในเรือ่ งสุขภาพ นีส่ ำคัญ ถ้าบุคลากรสาธารณสุขยังสูบบุหรีอ่ ยูก่ ถ็ อื ว่าไม่เป็น
ตัวอย่างที่ดีเลย ปีหลังๆ เราเคร่งครัดกับเรื่องนี้ เด็กเราจึงไม่มีสูบ เพราะเขาเข้า
มาเราบอกเลยว่า ใครที่ติดให้เลิกเลย ใครไม่เลิก คุณไม่จบแน่ เราเอาคุณจริงๆ”
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าว
“เราไม่ปล่อยนักศึกษา เพราะถือว่าต้องเป็นตัวอย่างในชุมชนทุกด้าน
ต้องสร้างกันตั้งแต่ภาพลักษณ์ การปฏิบัติตัว บุคลิกภาพ”
ภาพนักศึกษาที่เห็นชัดเจนในวันนั้นคือ การสวมเครื่องแบบนักศึกษาที่
เรียบร้อยทั้งชายหญิง ส่วนนักศึกษาหญิงที่ผมยาวก็รวบผมไว้ลักษณะเดียวกัน
ผู้เขียนมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาทั้งระดับชั้นปี และนายกสโมสร
นักศึกษา ได้แก่ เสกสรร นาสมจิตร วีรวุฒิ พุทธาอามาตย์ และ อานนท์
ดอนอ่อนเบ้า จากแผนกประกาศนียบัตรชัน้ สูง หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ชัน้ ปี
ที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นแผนกที่เน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากที่สุด
และมีจำนวนนักศึกษาที่เรียนมากที่สุดด้วย
แม้เป็นเพียงเด็กหนุ่มวัย 20 ปี แต่ทุกคนก็มีวุฒิภาวะทางความคิดโดย
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ พวกเขาเห็นว่าเป็นพิษภัยสถานเดียว
“ตอนปฐมนิเทศก็ได้ทราบครับว่าสถานศึกษาแห่งนี้ปลอดทั้งเหล้าบุหรี่”
เสกสรรเผย
“ถ้าพบว่าใครมีไว้ในครอบครองจะถูกลงโทษ”  อานนท์เสริม
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สามหนุ่มผู้นำนักศึกษา จากซ้ายไปขวาคือ เสกสรร-วีรวุฒิ-อานนท์

ขณะที่วีรวุฒิ นายกสโมสรนักศึกษาฯ แสดงความมั่นใจว่าสามารถนำ
ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ไปใช้ในการทำงานกับชุมชนได้ ยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆ นี้ คือ
พวกเขาไปออกชุมชนกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแฮด (จังหวัดขอนแก่น)
หนึ่งในหลายๆ กิจกรรมคือการสอบถามข้อมูลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน
“ในแบบสอบถามมีเรื่องเหล้าและบุหรี่ให้ชาวบ้านตอบ ถ้าบ้านหลังไหนมี
คนสูบ เราก็แนะนำเรื่องโทษของมัน บอกให้เขาลด เลิก” เสกสรรเล่าก่อนที่วีรวุฒิ
จะเสริมว่า “เราแก้ไขในระดับหนึ่งคือแนะนำให้เขาเลิกก่อน แต่ถ้าจะให้เลิกเลย
คงลำบาก เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องพฤติกรรม”
ในฐานะผู้นำนักศึกษาที่มีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการฯ ทุกคน
ตอบตรงกันว่า ภายในรั้วสถาบันที่วิทยาลัยฯ แห่งนี้ พวกเขาไม่มีความหนักใจ
เรื่องบุหรี่
“ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงครับที่นี่ มันเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้าน
สุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชาวบ้าน ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนครับ”  วีรวุฒิกล่าว
เสกสรรที่มีเพื่อนกลุ่มเสี่ยงอยู่ในมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาคอีสานแห่ง
หนึ่งเปิดเผยว่า เขามีส่วนช่วยเพื่อนบ้างเหมือนกัน
“ผมเรียนเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งนีม้ า ผมก็โทรไปบอกเพือ่ นให้สง่ ต่อ (forward)
อี-เมล์ ไปให้เพื่อนด้วยครับ”
ทุ ก คนเห็ น ตรงกั น ว่ า การมี โ ครงการนี้ เ กิ ด ขึ้ น ภายในสถาบั น เท่ า กั บ ยิ่ ง
เป็นการสร้างความมั่นใจว่าตนเองได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโทษภัยของ
บุหรี่มากยิ่งขึ้น เหตุผลหนึ่งคือได้มีโอกาสทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่และสุรา
ร่วมกันด้วย
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“เมื่อมีเทศกาลเขาจะทำค่ะ เช่นรับน้องใหม่เขาจะทำทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ เราก็
จะดูห่างๆ อันไหนควรเสริมก็เสริม ถ้าเราบอกลงไปว่า ให้ประกวดสื่อ น้องใหม่
มาเขาก็ทำได้สวย เขามีเพลงมีอะไร ออกมาเต้นโชว์ในหอประชุมและออกไปข้าง
นอกด้วย” อาจารย์ทัศนาภรณ์เพิ่มเติมข้อมูล

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ของนักศึกษาน้องใหม่

“เราพาเด็กไปรณรงค์ ไปให้สขุ ศึกษาข้างนอก ทำอยูแ่ ล้วมันแยกกันไม่ออก
เป็น loop ของเรา บอกว่าเรารูแ้ ค่ตวั เราไม่พอ เราเป็นคนสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ก็จะสอนให้เขาไปให้สุขศึกษา ที่ บขส. ที่ตลาด บึงแก่นนคร เขาก็เอาแผ่นพับ
โบรชัวร์ไปแจก พี่ๆ เขาก็พาน้องทำ”
ดูเหมือนว่า การทำโครงการวิทยาลัยฯ ปลอดบุหรี่สำหรับที่นี่ มีมุมมองที่
ยาวไกลเกินกว่าสุขภาพของตัวนักศึกษาเท่านั้น เพราะการทำหน้าที่ในวิชาชีพ
สาธารณสุขคือการดูแลชีวิตของผู้อื่นโดยตรงนั่นเอง
“ถ้าเขาจำได้ในห้องเรียน เขาสามารถนำไปสู่ผู้ป่วยได้ เดี๋ยวนี้ผู้ป่วยที่เข้า
มาไม่ใช่ชาวบ้านที่ไม่รู้อะไร เขามีความรู้ สามารถฟังได้ อะไรคืออะไร
เราก็ต้องการให้เด็กๆ พวกนี้เป็นหัวหอก เป็นผู้นำจริงๆ คุณไม่สูบ
แต่คุณก็ให้ข้อมูลเขาได้”
*******************
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ถอดบทเรยี น
8 สถาบนั อดุ มศกึ
ษา
ปลอดบหุ รี่

วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดอุบลราชธานี
จงั หวดั อบุ ล
ราชธานี
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รวมพลังพร้อมใจ
“วิทยาลัยปลอดบุหรีร่ อ้ ยเปอร์เซ็นต์”

“เราก็รู้อยู่ว่าอาจารย์เขาก็โตแล้ว เราจะไปบังคับ

อะไรมากไม่ได้ เขาก็บอก ผมก็พยายามลดแล้วนะครับป้า
เข้ามาในวิทยาลัยฯ ผมไม่สูบเลย อ้าว แล้วเวลาสูบที่บ้าน
เธอไม่กังวลถึงลูกเหรอ

”

อี

กสถาบันหนึ่งสำหรับการผลิตบุคลากรสาธารณสุขของไทยในภาคอีสาน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (วสส.อบ.) ที่
ก่อตั้งเป็นลำดับที่ 6 ในบรรดา 7 แห่งทั่วประเทศ ในวันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์
ของสถาบั น ที่ เ ป็ น สถานศึ ก ษาด้ า นวิ ช าการ ผลิ ต บุ ค ลากรสุ ข ภาพที่ ทั น สมั ย
ผสมผสานภูมิปัญญาไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คือ คุณภรต โทนแก้ว และ
คณะอาจารย์ บุคลากรจำนวน 70 คน รวมทั้งนักศึกษาประมาณสี่ร้อยกว่าคน
ประกาศตัวเองชัดเจนแล้วว่า ที่นี่เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์
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• การตัง้ คณะทำงานและประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริ ก ารวิ ช าการ ในฐานะหั ว หน้ า “โครงการ วสส.
จังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่” ชี้แจงถึงที่มาของ
โครงการนี้ ว่ า เกิ ด จากการที่ ไ ด้ เ ห็ น จำนวนผู้ ป่ ว ยอั น
เนื่องมาจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมาก เครือข่าย วสส. จึง
เห็นพ้องกันว่าควรร่วมกันรณรงค์
“แรงบันดาลใจเกิดจากการที่เห็นคนสูบบุหรี่แล้ว
เกิดเจ็บป่วยเป็นโรคติดตามมาจำนวนมากมาย ทรมาน ในเครือข่ายวิทยาลัยการ
สาธารณสุ ข สิ ริ น ธร และวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
กาญจนาภิเษก (สวสท.) นำโดย ดร.อุทัยวรรณ เจริญสุข วสส.จังหวัดชลบุรี และ
ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ วสส.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นตัวแทนของเครือข่าย
สวสท. เข้ า มาเป็ น สมาชิ กของโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ได้รับทราบ
นโยบายจากเครือข่ายที่ประสงค์ให้วิทยาลัยในเครือข่าย ปลอดจากการบริโภค
บุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการร่วมกัน และให้ดำเนินการทุกวิทยาลัย”
คณะทำงานของวิทยาลัยฯ แห่งนี้ ประกอบด้วย ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์ 

ในฐานะประธานโครงการ ร่ ว มด้ ว ยอาจารย์ จ ากกลุ่ ม งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ประดิษฐ์ 

โคตรสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา, อาจารย์ศุทธินี วัฒนกูล วิทยาจารย์
ชำนาญการ, อาจารย์ รุ่ ง อรุ ณ กระมุ ท กาญจน์ รองผู้ อ ำนวยการด้ า นบริ ห าร
รวมทั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคนและนักศึกษาที่มีความสนใจ
ส่ ว นกระบวนการทำงาน มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาโดยมี ผอ.สถาบัน คุณภรต โทนแก้ว เข้าร่วมประชุม เสนอแนะแนวทาง
การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ โดยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและดำเนินการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยภายในกลุ่ม
ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงานด้วย
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สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำโครงการนี้ นอกจากการประกาศให้วทิ ยาลัยฯ
เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว ยังต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงอันตราย
จากการสูบบุหรี่ และปลูกฝังค่านิยมในการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น โอกาสของการสำรวจสภาวการณ์ ก ารสู บ บุ ห รี่ ข อง
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งยังจะได้กำหนดนโยบายคัดสรร
บุคลากรเข้าทำงานใหม่ที่มีความตระหนักถึงบุหรี่กับสุขภาพ โดยการพิจารณารับ
ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก่อนผู้ที่สูบบุหรี่ ส่วนกรณีรับผู้ที่สูบบุหรี่เข้าเป็นบุคลากร ต้องมีการ
ทำความเข้าใจว่าจะไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา
ดร.กฤษณา มุ่งหวังว่าการดำเนินงานครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาสถานศึกษา
ต้ น แบบในการแก้ ปั ญ หาบุ ห รี่ แ ละสุ ข ภาพ รวมทั้ ง ทำให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น สื่ อ
สัญลักษณ์ในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทยด้วย
วสส.จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย คุณภรต โทนแก้ว ผู้อำนวยการ ได้
ประกาศนโยบายให้วิทยาลัยฯ แห่งนี้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตั้งแต่เดือน
มี น าคม 2553 โดยติ ด ประกาศนโยบายที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรบนบอร์ ด ใน
อาคารต่างๆ ได้แก่ บอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ บอร์ดที่ตึกอำนวยการ บอร์ด
หน้าห้องสมุด บอร์ดหน้าอาคารเรียนรวม บอร์ดหน้าโรงอาหาร บอร์ดในหอพัก
นักศึกษา และบอร์ดหน้าห้องพักผู้เข้าอบรมของวิทยาลัยฯ
นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ได้รับทราบในการ
ประชุมต้อนรับนักศึกษาใหม่ว่า วสส.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยาลัยปลอด
บุหรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองที่ยังไม่เลิกสูบบุหรี่ พร้อมกัน
นั้น ดร.กฤษณายังได้ยกร่างนโยบายเสนอผู้บริหารให้มีการประกาศนโยบาย
วสส.ปลอดบุหรี่ในวันเลี้ยงส่งรุ่นพี่ด้วย

• การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
เรื่ อ งสภาพแวดล้ อ ม ที่ นี่ เ น้ น การทำป้ า ยข้ อ ความประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น
ทำป้ายผ้าและป้ายไวนิลจำนวน 5-8 ป้าย เพื่อรณรงค์ให้วิทยาลัยปลอดบุหรี่ เมื่อ
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ทำแล้วก็ได้ติดประกาศไว้ที่หน้าวิทยาลัย และนำไปร่วมขบวนเดินรณรงค์วันงด
สูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2553) ในเขตเทศบาลอำเภอวารินชำราบ

กิจกรรมเดินรณรงค์ในเขตเทศบาล
วารินชำราบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2553

คณะทำงานโครงการร่วมกิจกรรม
แจกแผ่นพับและสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่
ในงานดังกล่าว

มีการจัดทำป้าย ”วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานีเป็น
เขตปลอดบุหรี่” และติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่กับสติ๊กเกอร์รณรงค์การไม่สูบ
บุหรี่ตามอาคารสำนักงาน รถยนต์ของวิทยาลัย และบริเวณอื่นๆ ของวิทยาลัย
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
ส่วนสติ๊กเกอร์ที่เดิมตั้งใจว่าวิทยาลัยฯ จะทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการรณรงค์
นั้น (เรารัก วสส.วิทยาลัยปลอดบุหรี่) ดร.กฤษณาเล่าว่า เนื่องจากต้องนำเงินไป
ใช้ในกิจกรรมอื่น จึงยังไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์ดังกล่าว
ดร.กฤษณาอธิบายต่อว่า เพื่อลดโอกาสสูบบุหรี่ของผู้ที่ยังสูบอยู่ หรือ
กำลังจะเลิกสูบ วิทยาลัยฯ จึงได้ขอความร่วมมือจากกลุม่ พ่อค้าแม่คา้ ในโรงอาหาร
และบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ ไม่ให้จำหน่ายบุหรีเ่ ลย พร้อมทัง้ ติดตามตรวจสอบ
ดูด้วยว่าปฏิบัติตามหรือไม่
ส่วนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน คณะทำงานใช้วิธีแจ้งให้ทราบว่า
หากต้องการสูบให้ไปสูบนอกรัว้ สถาบัน ทีผ่ า่ นมาเคยมีชา่ งซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
สูบบุหรี่ในขณะทำงานเพราะไม่เคยทราบมาก่อน คณะทำงานจึงได้แจ้งให้ทราบ
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอันดี
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• การสำรวจอัตราการสูบบุหรีข่ องอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ต่ อ มาคื อ กิ จ กรรมการสำรวจจำนวนผู้ ที่ ยั ง สู บ บุ ห รี่ ภ ายในสถาบั น ว่ า
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
อาจารย์ชายจำนวน 15 คน สูบบุหรี่ 2 คน
เจ้าหน้าที่ชาย จำนวน 16 คน สูบบุหรี่ 1 คน
อาจารย์หญิง จำนวน 26 คน
ไม่มีคนสูบบุหรี่เลย
และเจ้าหน้าที่หญิง 12 คน
นักศึกษาชาย จำนวน 106 คน สูบบุหรี่ 2 คน
ส่วนนักศึกษาหญิง
ไม่มีคนสูบบุหรี่เลย
ทั้งนี้ ผู้ที่ยังสูบอยู่ ได้ปฏิบัติตตามกฎสถาบันคือ ไม่สูบภายในวิทยาลัยฯ
ดร.กฤษณา อธิบายว่า สำหรับคนที่ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้นั้น แม้ว่าวิทยาลัยฯ
ไม่มีบริการแนะนำเลิกสูบบุหรี่ แต่ตัวเธอเองที่คอยทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามและให้
กำลังใจแก่คนกลุ่มนี้เสมอ
“มีแต่ให้คุยกัน บอกว่าพยายามลด ถ้าลดไม่ได้ หรือไงก็จะบอกเลิกไม่ได้
ป้าจะพาไปอดบุหรี่ หรือไม่ก็ไปเอายามาให้ (จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ในตัวจังหวัด) อย่างอาจารย์ชายที่สูบน่ะ ภรรยาก็อยู่ห้องโออาร์ (หัวเราะ) แถม
ตัวเขาก็เป็นพยาบาลด้วย...ก็พูดคุยกัน ป้าเป็นห่วงสุขภาพนะ...เพราะว่าเราก็
รู้อยู่ว่าเขาก็โตแล้ว เราจะไปบังคับอะไรมากไม่ได้ เขาก็บอก ผมก็พยายามลด
แล้วนะครับป้า เข้ามาในวิทยาลัยฯ ผมไม่สูบเลย อ้าว แล้วเวลาสูบที่บ้าน เธอไม่
กังวลถึงลูกเหรอ ผมก็สูบนอกบ้านครับ อ้าวแล้วทำไมเธอไม่เลิก”
“เรื่องการติดตาม คณะทำงานคนอื่นคงไม่ได้ติดตาม มีแต่พี่คนเดียวที่
คอยดู เพราะคนอื่นเป็นทีมงานคอยทำกิจกรรมต่างๆ ที่ใหญ่ๆ และถ้าคนอื่น
ไปพูดก็ยังดูเด็กๆ ต้องให้ผู้ใหญ่พูดหรือไม่ก็ให้ ผอ. พูดให้ เราคงไม่ไปบังคับเขา
เขาก็พยายามอยู่นะ”
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• การสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเรือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ
โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วม
เรื่ อ งนี้ เ ป็ น นโยบายของวิ ท ยาลั ย ฯ อยู่ แ ล้ ว ที่ ส นั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาในทุ ก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น รับน้องปลอดบุหรี่และสุรา โดยใช้
งบประมาณร่วมกับกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า หรือการเดินรณรงค์ในวันงดสูบ
บุหรี่โลกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของนักศึกษาโดย
ให้ทุกคนออกวิ่งเป็นระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ที่ผ่านมาจัดไปแล้ว 3 ครั้ง และยังจะ
ดำเนิ น การต่ อ ไปให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดี
ด้านสุขภาพต่อไปด้วย กิจกรรมนี้นักศึกษา
ให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง สองชั้ น ปี
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีอาจารย์มา
ร่ ว มวิ่ ง ด้ ว ย เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเวลาที่ ไ ม่
บรรยากาศการวิ่งทดสอบ
สะดวก
สมรรถนะทางร่างกายของนักศึกษา
ต่อมาคือ การจัดแข่งกีฬาต้านภัย
บุหรี่ในวิทยาลัยฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมรับน้องปลอดสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดย
จัดซุ้มที่ดำเนินการเป็นซุ้มปลอดสิ่งเสพติด และให้นักศึกษาใหม่ลงลายมือชื่อใน
พันธสัญญา และตั้งปณิธานในการห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด ได้รับความร่วมมือ
จากนักศึกษาเป็นอย่างดี
กิจกรรมเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือ จัดเดินรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในวันงดสูบ
บุหรี่โลกซึ่งเป็นช่วงที่น้องใหม่เข้ามาพอดี กิจกรรมนี้นักศึกษาทั้งสองชั้นปีได้ร่วม
กันเดินถือป้ายรณรงค์และแจกแผ่นพับ โปสเตอร์ ที่ได้จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลวารินชำราบในช่วงเช้า
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก และนักศึกษาก็ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการประเมินผลโดยการซักถามคนที่ได้พบเห็น พบว่า
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เป็นการดีที่มีการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ แม้จะเป็นเพียงวันเดียวก็ตาม แต่ก็ถือว่า
เป็นการสร้างความสนใจให้คนตระหนักต่อสุขภาพของตนเองมากขึ้น
“ประทั บ ใจความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในวั น เดิ น
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก แม้จะต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ และต้องเดินทางเข้าไปใน
เทศบาลซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยประมาณ 15
กิโลเมตร โดยรถบัสของวิทยาลัยที่เก่ามากๆ
จะต้ อ งวิ่ ง ไปกลั บ สองรอบและอั ด แน่ น เป็ น
ปลากระป๋อง แต่ทุกคนก็อดทนและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ประทับใจมากค่ะ” ดร.
กฤษณากล่าวอย่างอารมณ์ดี
อีกบรรยากาศหนึ่งของกิจกรรม
ด้านปัญหาในการดำเนินงานซึ่งยังไม่ เดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
สิ้นสุดโครงการฯ เธอกล่าวว่า พบน้อยมาก
ในท้องตลาด
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เวลาไม่ เ พี ย งพอในการ
ดำเนิ น การ คาดว่ า ในโอกาสต่ อ ไปต้ อ งวางแผนให้ มี เ วลาในการดำเนิ น งาน
มากกว่าเดิม
เมื่อสรุปบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา ดร.กฤษณาเห็นว่า ความสำเร็จ
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความตระหนัก ความสนใจในสุขภาพ และความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และผู้มารับบริการที่วิทยาลัยฯ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการฯ
“น่าจะยั่งยืน เพราะเห็นความตั้งใจของนักศึกษา อาจารย์ รวมถึง
ผู้บริหารให้ความสนใจจะทำงานนี้ต่อไป”
*******************

53

ถอดบทเรยี น
8 สถาบนั อดุ มศกึ
ษา
ปลอดบหุ รี่

วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดตรัง
จงั หวดั ตรงั
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รวมพลังบุกเบิก
วิทยาลัยปลอดบุหรีท่ ภี่ าคใต้

“เราแบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษาทั้งหมดในวิทยาลัย

ออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร
ทั้งสองชั้นปี ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโครงการฯ
โดยมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยง

”

ก

ารดำเนินงาน “โครงการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ตรั ง ปลอดบุ ห รี่ ” ของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
นอกจากเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ศึกษาธิการแล้ว ส่วนหนึ่งยังเกิดจากความตั้งใจของผู้บริหารและคณาจารย์ใน
วิทยาลัยฯ ทีต่ อ้ งการแก้ปญ
ั หาการสูบบุหรีข่ องนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ด้วยการเดิน
ไปสู่ความเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามเป้าหมายของโครงการฯ นี้จึงได้รับ “ไฟ
เขียว” จากผู้อำนวยการอย่างเต็มที่ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
ตามเอกสารโครงการฯ กรอบเวลาในการดำเนินโครงการวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปลอดบุหรี่ ระบุว่าเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม กันยายน 2553 แต่ในทางปฏิบตั จิ ริงสามารถดำเนินงานได้เพียง 3 เดือน เนือ่ งจาก
ความล่าช้าของงบประมาณที่กว่าจะได้รับก็ย่างเข้าสู่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่
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ประจวบกับทางวิทยาลัยฯ มีภาระงานต้องรับนักศึกษาใหม่ บุคลากรต้องดูแล
เรื่องแผนการเรียนการสอน การดำเนินงานโครงการฯ จึงสามารถเริ่มต้นได้จริงใน
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจะต้องปิดโครงการฯ ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2553
ถึงแม้จะสะดุดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น แต่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง ได้มุ่งมั่นผลักดันกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ ให้ก้าวหน้าไปได้
ในขั้นต้น และที่น่าสนใจคือการแบ่งกลุ่มกระจายงานให้นักศึกษาในวิทยาลัยฯ มี
บทบาททำกิจกรรมกันทุกคน ซึ่งปัจจุบันนักศึกษากำลังอยู่ระหว่างการดำเนิน
กิจกรรม

• การตัง้ คณะทำงานและประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ขั้นแรกของการดำเนินงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งออกมา 2 ฉบับ คือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปลอดบุหรี่ และคำสั่ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการนักศึกษาในการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดตรัง ปลอดบุหรี่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานครอบคลุม
ทั้งบุคลากรและนักศึกษา
คณะกรรมการบุคลากร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คณะกรรมการอำนวยการ
ซึ่งมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งแบ่ง
เป็น 5 คณะ รับผิดชอบงานแต่ละด้านตามกรอบการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่
คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย คณะอนุกรรมการด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้
วิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% คณะอนุกรรมการด้านการอบรม/การเรียน
การสอน คณะอนุ ก รรมการด้ า นการส่ ง เสริ ม การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ใ นบุ ค ลากรและ
นักศึกษาของวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการด้านการขยายงานรณรงค์ลงสู่
ชุมชน
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการมาจากทุกฝ่าย
ในวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นวิทยาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์
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แผนไทย เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ นักจัดการทัว่ ไป เจ้าหน้าทีโ่ สตศึกษา เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด
นักทรัพยากรบุคคล
คุณณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการว่า
“คณะกรรมการของเราครอบคลุมบุคลากรจากทุกฝ่าย โดยมีประธาน
กรรมการของแต่ละคณะ เช่น คณะอนุกรรมการด้านนโยบายมีรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเป็นประธาน เป็นผู้ทำนโยบายออกมาและประกาศใช้”
หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ ได้แก่ อำนวยความสะดวกให้การ
ดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาและร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ติดตามการดำเนินงานโครงการของคณะอนุกรรมการต่างๆ ตลอดจน
สรุปและประเมินผลโครงการฯ
ส่วนหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ แบ่งตามความรับผิดชอบใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย มีหน้าที่ประกาศนโยบายสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มาติดต่อรับ
ทราบอย่างทั่วถึง ประกาศนโยบายไม่ให้มีการขายบุหรี่ในวิทยาลัยและบริเวณ
หน้าวิทยาลัย กำหนดนโยบายในการพิจารณารับผู้ไม่สูบบุหรี่เข้าเป็นบุคลากร
ของวิทยาลัยก่อนผู้สูบบุหรี่ ประชุมบุคลากร นักศึกษา  เพื่อชี้แจงนโยบาย  และ
ทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานวิทยาลัยปลอดบุหรี่
คณะอนุกรรมการด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้วิทยาลัยเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 100% มีหน้าที่จัดทำป้าย “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ตรัง เป็นเขตปลอดบุหรี่” ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ และสติ๊กเกอร์รณรงค์การ
ไม่สูบบุหรี่ ตามอาคารสำนักงาน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งรถยนต์
ของวิทยาลัย จัดบอร์ดให้ความรู้และจัดเสียงตามสายให้ความรู้เรื่องบุหรี่และ
สุขภาพ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
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คณะอนุกรรมการด้านการอบรม/การเรียนการสอน มีหน้าทีจ่ ดั อบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการให้ความรู้และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา หรือบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากรและ
นักศึกษาของวิทยาลัย มีหน้าที่สำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา จัดระบบการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในบริเวณวิทยาลัย และติดตาม
ประเมินผล จัดบริการ/ให้คำแนะนำปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกสูบ
บุหรี่ตามความเหมาะสม
คณะอนุ ก รรมการด้ า นการขยายงานรณรงค์ ล งสู่ ชุ ม ชน มีหน้าที่
ขยายผลการรณรงค์ลงสู่ชุมชน โดยเน้นการรณรงค์เรื่องการจัดเขตปลอดบุหรี่ใน
ที่สาธารณะกับองค์กรต่างๆ และมีกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสบ้านปลอดบุหรี่
ตามความเหมาะสม สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรณรงค์ระหว่างวิทยาลัย
และองค์กรชุมชนต่างๆ
ในส่วนของคณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา นักศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการมาจากแกนนำนักศึกษาในสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีทั้ง
แกนนำชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ครอบคลุมทุกหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 20 คน (ชั้นปีละ
10 คน)

การประชุมคณะกรรมการนักศึกษา
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หน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษา ได้แก่
1. ร่วมประชุม พิจารณา และเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการการ
ดำเนินงานโครงการฯ
2. เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา
3. ติดต่อประสานการดำเนินงานโครงการ ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาในการดำเนินงานโครงการฯ
4. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ นักศึกษากลุม่ ต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการฯ
5. ติดตามการดำเนินงานโครงการของนักศึกษากลุม่ ต่างๆ และรายงานผล
ให้อาจารย์ประจำกลุ่มทราบ
6. เป็นแกนนำนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ
7. ร่วมสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
8. เฝ้าระวังการสูบบุหรี่ของนักศึกษาในวิทยาลัยฯ
9. ให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่
10. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสถาบันทีป่ ระสบความสำเร็จ
11. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานโครงการให้นักศึกษา
ทุกคนได้รับทราบ
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
“นักศึกษาเขาต้องรับทราบหน้าที่หมดเลยว่าทำอะไรบ้าง มีรายละเอียด
อยู่ในคำสั่งแต่งตั้ง นอกจากนี้ แกนนำนักศึกษาทั้ง 20 คน ส่วนหนึ่งยังทำหน้าที่
เป็นหัวหน้ากลุ่มนักศึกษา เราแบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษาทั้งหมดในวิทยาลัยออกเป็น
10 กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตรทั้งสองชั้นปีได้มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมโครงการฯ โดยมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยง” คุณณัฐกฤตา อธิบายการทำงาน
ของส่วนนักศึกษา
ในด้ า นการประกาศนโยบายสถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่ วิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดตรัง ได้ประกาศนโยบายไม่ให้มกี ารขายบุหรีใ่ นวิทยาลัย
และบริเวณหน้าวิทยาลัย กำหนดนโยบายในการพิจารณารับผู้ไม่สูบบุหรี่เข้าเป็น
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บุคลากรของวิทยาลัยก่อนผู้สูบบุหรี่ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา
และประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบว่าวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ มีการ
ติ ด ประกาศนโยบายที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ รวมถึ ง การประชุ ม บุ ค ลากรและ
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ชี้ แ จงนโยบายและทำความเข้ า ใจถึ ง แนวทางการดำเนิ น งาน
วิทยาลัยปลอดบุหรี่
คุณณัฐกฤตากล่าวถึงขั้นตอนการประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอด
บุหรี่ว่า
“เมื่อฝ่ายบริหารทำนโยบายออกมา ผู้อำนวยการก็ประกาศนโยบายใน
การประชุมคณาจารย์ทั้งหมด จากนั้นใช้วิธีการทำหนังสือเวียน เพราะวันที่
ประชุมอาจมากันไม่ครบ จึงต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย แล้วจึง
นำนโยบายนั้นไปติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ถือว่ารับทราบกันถ้วนหน้า
จะบอกว่าไม่รับรู้ไม่ได้ แม้กระทั่ง รปภ. ก็ต้องรู้ ส่วนนักศึกษาทำการประกาศ
นโยบายในวันที่มีการเปิดอบรมโครงการ”

• การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
หลังจากประกาศนโยบายแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 3 ป้าย โดย 2 ป้ายติดที่รั้วหน้าวิทยาลัย ป้ายหนึ่งเป็นการประกาศว่า
วิทยาลัยปลอดบุหรี่ อีกป้ายหนึ่งใช้นักศึกษาเป็นพรีเซนเตอร์ว่า “ขอบคุณที่ไม่สูบ
บุหรี่” และป้ายที่ 3 เป็นป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ติดไว้ด้านในตรงทางแยกที่จะไปสู่
อาคารต่างๆ
“ถ้าเข้าไปในวิทยาลัยฯ ทุกคนต้องผ่านจุดนี้ ดังนั้น ถ้าใครไม่เห็นป้าย
ด้านหน้าก็ต้องเห็นป้ายนี้” คุณณัฐกฤตากล่าวถึงการติดป้ายแผ่นที่ 3
นอกจากป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ภายในวิทยาลัยฯ ยังมีสติ๊กเกอร์
เขตปลอดบุหรี่และสติ๊กเกอร์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ติดไว้ทุกตึกทุกห้อง ทั้งอาคาร
บริหาร อาคารเรียน หอพัก โรงอาหาร ห้องน้ำ ครอบคลุมไปถึงรถของวิทยาลัยฯ
ทุกคัน
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ที่สำคัญ หากใครเข้ามาในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
จะไม่มีทางได้พบเขตสูบบุหรี่อย่างแน่นอน เพราะคณะทำงานโครงการฯ ถือว่า
พื้นที่ทั้งหมดในวิทยาลัยฯ ห้ามสูบบุหรี่ 100%

ป้ายที่รั้ววิทยาลัยฯ

ป้ายในเขตวิทยาลัยฯ

สติ๊กเกอร์ “เขตปลอดบุหรี่”
ในอาคาร

• การสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเรือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ
โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้สนับสนุนกิจกรรมนอก
หลั ก สู ต รเรื่ อ งบุ ห รี่ แ ละสุ ข ภาพ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด และดำเนิ น
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดใน
วิทยาลัยฯ ออกเป็น 10 กลุ่ม ครอบคลุมทุกหลักสูตร ได้แก่
1. สาธารณสุขชุมชน ชัน้ ปีที่ 1 จำนวน 2 กลุม่ กลุม่ ละ 33 คน รวม 66 คน
2. สาธารณสุขชุมชน ชัน้ ปีที่ 2 จำนวน 2 กลุม่ กลุม่ ละ 37 คน รวม 74 คน
3. ทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 กลุ่ม รวม 40 คน
4. ทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 กลุ่ม รวม 34 คน
5. เทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 กลุ่ม รวม 34 คน
6. เทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 กลุ่ม รวม 38 คน
7. เวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 กลุ่ม รวม 40 คน
8. เวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 กลุ่ม รวม 52 คน
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นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ทุกชั้นเรียนในทุกหลักสูตรจะต้องทำผลงาน
ออกมา ได้แก่
1. ทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 ชั้นเรียน
- จัดทำนวัตกรรมเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ ชั้นเรียนละ 1 ชิ้น
		 (รวม 4 ชิ้น)
2. ทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 ทั้ง 4 ชั้นเรียน
- จัดทำนวัตกรรมเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ ชั้นเรียนละ 1 ชิ้น
		 (รวม 4 ชิ้น)
“1 ชั้ น ปี มี 4 หลั ก สู ต ร รวม 2 ชั้ น ปี เ ป็ น 8 หลั ก สู ต ร แต่ ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุขมีเยอะ จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม รวมเป็น 10 กลุ่ม ส่วนการทำนวัตกรรม
เกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพเราบังคับว่าต้องทำทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 1 ชิ้น รวม
เป็น 8 ชิ้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ปัจจุบันยังไม่เกิดนวัตกรรมดังกล่าว”
คุณณัฐกฤตาอธิบาย  
นักศึกษาทั้ง 10 กลุ่ม แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ ที่ร่วมกับชุมชนต่างๆ
แกนนำ 20 คนที่เป็นคณะกรรมการนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มละ 1 คน (รวม 10 คน) และเป็นหัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมชั้นปีละ 2 คน ส่วนที่
เหลืออีก 8 คน ทำหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 1,
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2, การประชาสัมพันธ์, การสำรวจอัตรา
การสูบบุหรี่ของนักศึกษา และการให้คำแนะนำปรึกษานักศึกษาผู้ที่ต้องการเลิก
บุหรี่
กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ มีทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ เช่น
จัดทำบทวิทยุ เสียงตามสาย จัดบอร์ด รวมถึงการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เรื่องบุหรี่
และสุขภาพ” ที่มีทั้งพื้นที่มุมความรู้และข่าวสารเรื่องบุหรี่และสุขภาพ และพื้นที่
สำหรับให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมตำรา คู่มือ เอกสาร และ
สื่อความรู้ด้านบุหรี่และสุขภาพ
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ส่วนกิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ เช่น จัดทำสื่อรณรงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์
วัดปลอดบุหรี่ บ้านปลอดบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ สำนักงานปลอดบุหรี่ (ร่วมกับ
อบต.ควนธานี)
อย่ า งไรก็ ต าม กิ จ กรรมทั้ ง หมดดั ง กล่ า วยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการดำเนิ น การ
ปัจจุบันจึงไม่ปรากฏผลลัพธ์ออกมาชัดเจน
คุณณัฐกฤตากล่าวถึงปัญหาที่พบในกิจกรรมส่วนนี้ว่า
“กิจกรรมโครงการฯ ที่ให้นักศึกษาทำไม่มีคะแนนให้เพราะเราบูรณาการ
เข้าสู่วิชาเรียนไม่ทัน นักศึกษาจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะทำ จึงต้องชี้แจงกับนักศึกษา
ว่าถ้านักศึกษาไม่ทำถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย ไม่สนองนโยบาย
มีผลในทางวินัย เพราะเรื่องนี้ได้ประกาศเป็นนโยบายแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ติดตามผลกิจกรรม”
นอกจากการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้นักศึกษารับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ แล้ว ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
“บุหรี่และสุขภาพ” แก่นักศึกษาทุกคนในทุกชั้นปี/ทุกหลักสูตร ในวันพุธ เวลา
13.00 - 16.30 น. โดยกำหนดไว้ 20 ชั่วโมง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 14 ชั่วโมง
(4 สัปดาห์)
“ในกรอบโครงการฯ บอกว่าให้ใช้วิธีบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
แต่ตอนที่ทำนั้นกำลังจะเปิดภาคเรียน เราดำเนินการไม่ทันจึงปรับเป็นการอบรม
โดยนำเนือ้ หาจากคูม่ อื โรงเรียนปลอดบุหรีม่ าทำเป็นคล้ายๆ หลักสูตร แต่ยงั ไม่ถงึ
กับเป็นหลักสูตร ใช้เวลา 20 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียน
การสอนร่วมกันทั้งสองชั้นปี ในช่วงบ่ายวันพุธซึ่งเป็นชั่วโมงกิจกรรม นักศึกษาจะ
ว่างจากการเรียนทั้งสองชั้นปี ตอนนี้สอนไปแล้ว 14 ชั่วโมง 4 สัปดาห์ พอถึง
สัปดาห์ที่ 5 จะให้นักศึกษาทั้ง 10 กลุ่ม ที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำกิจกรรมใน
แต่ละด้านได้นำเสนองานของตนเองในชัน้ เรียนว่าไปทำอะไรมาบ้าง” คุณณัฐกฤตา
กล่าวในตอนท้าย
*******************
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ถอดบทเรยี น
8 สถาบนั อดุ มศกึ
ษา
ปลอดบหุ รี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รงั สิต

จงั หวดั ปทมุ
ธานี
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กระชับวงล้อมอิสรภาพ
สูค่ วามรับผิดชอบต่อสังคม

“ในช่วงแรกขอทำงานที่ศูนย์รังสิตให้

ประสบความสำเร็จก่อน จึงค่อยกระจายออกไป
อย่างน้อย 5 ปี มันจะกระจายออกไปได้ และแน่นอน
เราต้องไม่หยุดทำ...

”

ห

ากเอ่ยนามมหาวิทยาลัยระดับชัน้ นำของประเทศต้องมีชอื่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ติดอยู่ในลำดับต้นๆ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 ด้วยแรกก่อตั้ง
ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และถือเป็นมหาวิทยาลัยที่
มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองของไทยมาโดยตลอด ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ ท่าพระจันทร์, รังสิต, พัทยา และ
ลำปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ภายในเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และยังมีคณะทางสาธารณสุขถึง 5 คณะด้วยกัน
คื อ แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ ทั น ตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และ
สาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ศูนย์รังสิต ยังเปิดการเรียนการสอนในสาขาอื่นๆ
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และเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรภาคปกติทุกกลุ่มวิชา รวม
ทัง้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ รวมไปถึงสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ด้วยเนื้อที่ถึง 2,744 ไร่

• การตัง้ คณะทำงานและประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ด้ ว ยการรณรงค์ สู่ ก ารคุ้ ม ครองสุ ข ภาพของผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ ในโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปลอดบุหรี่ เพือ่ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาคม
ธรรมศาสตร์ได้รับรู้ถึงอันตรายจากบุหรี่
ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งสถาบัน
ที่เล็งเห็นถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะอันตรายต่อผู้สูบเท่านั้น
เพราะผลกระทบที่ส่งต่อไปยังคนรอบๆ ข้าง อีกมากมาย จึงทำให้เกิดนโยบาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปลอดบุหรี่ ขึ้นมา เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ประชาคมธรรมศาสตร์ห่างไกลจากบุหรี่ ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง อีกทั้งยังคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อจะ
นำธรรมศาสตร์ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างสมบูรณ์แบบ
การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนนั้น จำเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย จากเดิมที่ต่างคนต่างทำ
เนื่องจากทุนสนับสนุนที่แต่ละคณะต่างก็ได้มาทำงาน ...
“อย่างตึกที่อยู่นี้ เราใช้ร่วมกัน จะเห็นเลยว่า คณะใครคณะมัน รณรงค์
กันไป กิจกรรมประกวดภาพถ่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของใครของมันเท่านั้น แต่พอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับทุน จุดเริ่มต้นที่ รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
คณบดีคณะสาธาณสุขศาสตร์ เสนอให้อาจารย์เป็นผูเ้ ริม่ ทำ เริม่ ต้นทีเ่ งินสนับสนุน
50,000 บาท เราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อน...” ดร.นิรวรรณ เท้าความเมื่อ
แรกตั้งคณะทำงาน
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“พยายามให้ชดุ ของตัวเองมากทีส่ ดุ เชิญมาจากหลายคณะเป็นชุดทำงาน
ใหญ่ จะได้ฟังหลายความเห็น เราอยากให้ธรรมศาสตร์ไปพร้อมกันไม่ใช่ต่างคน
ต่างทำ และคิดว่าหากยังเป็นอยู่เช่นเดิมอาจไม่ได้ผล ....”
หลังจากรวมคณะทำงานได้ระดับหนึ่ง ดร.นิรวรรณ เริ่มรวบรวมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับบุหรี่ที่แต่ละคณะได้เคยทำไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ
การรณรงค์ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของธรรมศาสตร์จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
รวมถึงลูกจ้างทั้งหมดที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาของการดำเนินงานช่วงปี
แรกที่ผ่านมาจึงเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการควบคู่ไปกับการสร้าง
ความร่วมมือให้เกิดขึน้ ภายในสถาบันด้วยการนำโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นี้ เข้าไปร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของภารกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด

ทีมทำงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน จากทีมย่อยของ ดร.นิรวรรณ ที่ได้
รับงบประมาณจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมี รศ.ดร.นันทวรรณ
วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธาน และมีอาจารย์จาก
หลายคณะเข้าร่วมเป็นทีมทำงานชุดนี้   ส่วนอีกชุดหนึ่งจะอยู่ภายใต้การทำงาน
ของ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษา และทีม
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สุดท้าย เป็นทีมที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ซึ่งรับหน้าที่เป็นประธาน ผลักดันในเชิง
นโยบายระดับมหาวิทยาลัย
“คณะทำงานเองเราพูดกันว่า ถ้าจะทำโปสเตอร์ใหญ่ๆ ตั้งกลางสี่แยกเพื่อ
บอกว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่นั้นมันทำได้ไม่ยาก แต่เราไม่อยากทำ
อย่างนั้น เราต้องการงานวิจัยออกมาก่อน เพื่อให้เห็นจุดตั้งต้น ทัศนคติหรือ
ความเห็นและความยินยอมพร้อมใจที่จะประกาศ 1 ปีที่ผ่านมาจึงกลายเป็น
การสร้างความแข็งแกร่งของทีมทำงานและพยายามรวมจุดให้ได้เป็นหนึ่งเดียว...
เราทราบว่าควรจะประกาศนโยบายออกไปก่อน แต่เราเห็นว่าธรรมศาสตร์ต้อง
ประยุกต์ใช้ ต้องให้ประชาคมทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันก่อน...” ดร.นิรวรรณ กล่าว
ด้านการประกาศนโยบาย “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” นั้น ด้วยเพราะที่นี่
คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ยึดถือค่านิยมเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเป็น
เรื่องสำคัญ ดังนั้น ขั้นตอนการประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่นั้น ต้องผ่านมติความ
เห็นชอบของประชาคมธรรมศาสตร์ทั้งหมดเสียก่อน
“เราต้องฟังเสียงทุกเสียง และให้ทุกส่วนมีความเท่าเทียมกัน และต้อง
ผ่านการตามความจากฝ่ายนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเสียก่อน” ดร.นิรวรรณ
กล่าว
ในที่สุด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ก็ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เรื่องการกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ออกมาหลังจาก
คณะทำงานรณรงค์สร้างผลงานในหนึ่งปีที่ผ่านมา เนื้อความกล่าวถึง สืบเนื่อง
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือ
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และ
กำหนดส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานทีส่ าธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่
หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2553 เป็ น ต้ น ไป โดยมี ก าร
กำหนดสถานที่ต่างๆ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ และกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่
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ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น
เขตปลอดบุหรี่ดังนี้
1. ให้พื้นที่ภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็น
เขตปลอดบุหรี่
2. ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบศู น ย์ ก ารศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง กำหนดเขตสู บ บุ ห รี่ เสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
3. การกำหนดเขตสูบบุหรี่ตามข้อ 2 ให้คำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออก ของสถานที่สาธารณะ
3.2 ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
3.3 ต้องอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้เป็นการเฉพาะ
4. ให้ผู้รับผิดชอบศูนย์การศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีเครื่องหมายแสดงเขต
สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ให้ชัดเจน รวมทั้งดูแลพื้นที่ในเขตสูบบุหรี่ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยเหมาะสม

• การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย และ 

การสำรวจอัตราการสูบบุหรีข่ องอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ด้วยเนื้อที่ของศูนย์รังสิตที่มีถึง 2,744 ไร่ ทำให้การควบคุมพื้นที่เพื่อปลอด
บุหรี่เป็นเรื่องยาก
“กลุ่มที่พบการฝ่าฝืนเป็นหลักคือนักศึกษา ด้วยความท้าทาย บางทีเขา
สูบตรงป้ายห้ามสูบเลยทีเดียว แต่ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนเป็นเช่นนี้ จากงานวิจัย
นักศึกษาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต พบว่า นักศึกษาที่สูบบุหรี่มีเพียง ร้อยละ 13.5
เท่านั้น
“เราไม่คิดว่าปีเดียวจะทำได้ทั้งหมด เราคงทำต่อไป การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต้องใช้เวลา และเด็กธรรมศาสตร์เมื่อเข้ามาศึกษาที่นี่เขาจะรู้สึกว่า ที่นี่
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มีอิสระเสรี”
“กลุ่มถัดมาคือ กลุ่มอาจารย์ที่มีทั้งชาวไทยและต่างชาติ บางครั้งเรายัง
คุยกันได้ ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มคนงาน แม้เราจะคุยนโยบายกับทางผู้รับเหมาไป
แล้ว มีป้ายติดประกาศอยู่ตรงนั้นแล้ว แต่เขาก็ยังสูบ คนงานเขาหยุดสูบบุหรี่ต่อ
เมื่อหัวหน้าของเขาสั่งเท่านั้น บางกลุ่มคนงานไม่สูบในเวลากลางวัน แต่หลังเลิก
งานช่วงกลางคืนเราเห็นว่า คนงานสูบบุหรี่อย่างเปิดเผยในบริเวณทำงานเลย
ทีเดียว..”  
สิ่งที่ทาง ดร.นิรวรรณแก้ปัญหา คือ จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่
“เราพยายามจัดพื้นที่เพื่อให้สะดวกสบายทั้งสองฝ่าย คนไม่สูบก็ขอความ
ร่วมมืออย่าเดินไปทางนั้น ส่วนคนที่สูบก็ขออย่าให้ประเจิดประเจ้อมาก อย่าไป
รบกวนคนอื่น...”
ส่วนทางด้าน กิจกรรมรณรงค์ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ประกอบด้วย
การติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ และสติ๊กเกอร์การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ตามอาคาร
สำนักงาน และบริเวณอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์กีฬา โรงยิม และรถราง
เอ็นจีวี ที่วิ่งให้บริการรอบมหาวิทยาลัย รถตู้สาธารณะที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารจาก
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมมิ ายังธรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิต รวมทัง้ รถตูป้ ระจำมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ดร.นิ ร วรรณ ยั ง จั ด ทำย่ า ม
“ใส่ย่ามเพื่อนใหม่” แจกให้กับนักศึกษาในวัน
รับน้องใหม่ และนอกจากนี้ยังให้สติ๊กเกอร์แก่
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ นำไปติ ด ที่ บ้ า นเพื่ อ ให้ ค รอบครั ว
ของเขาได้เห็นด้วย
ในส่ ว นรถรางเอ็ น จี วี ที่ วิ่ ง บริ ก ารรอบ
มหาวิทยาลัยนั้น ดร.นิรวรรณ เล่าว่า เมื่อก่อน
คนขับรถเป็นคนสูบบุหรี่ เมื่อพ่นควันออกมาก็จะ
โชยมาด้านหลังซึ่งทำให้นักศึกษาที่โดยสารได้รับ
ควันบุหรี่มือสอง จึงมีการเรียกร้องให้คนขับเลิก
สูบบุหรี่ขณะขับรถ และมีการติดสติ๊กเกอร์ห้าม
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สูบบุหรี่บนรถราง นับจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นคนขับรถสูบบุหรี่อีกเลย
“อย่างน้อยก็ได้ขยายเครือข่ายการรณรงค์และได้ผล มีการรับรู้เกิดขึ้นและ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ก็ตอ้ งค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เราเชือ่ ในการประชาสัมพันธ์
ว่า ได้ผลจริงๆ”
ขณะนี้ ดร.นิรวรรณ กำลังดำเนินการเรื่องขอสติ๊กเกอร์จากมูลนิธิรณรงค์ฯ
เพื่อนำไปติดและรณรงค์ยังวิทยาเขตอีกสามแห่งที่เหลือ
ส่วน การจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ นั้น เริ่มต้นที่ศูนย์รังสิตเป็นแห่งแรก
ด้วยความร่วมมือของหัวหน้ารักษาความปลอดภัย และหัวหน้างานอาคารสถานที่
ที่ช่วยจั ด สรรพื้ น ที่ ส ำหรั บ การสู บ บุ ห รี่ ความยากของการจั ด พื้ น ที่ สู บ บุ ห รี่ คื อ
ต้องหาพื้นที่ที่ไม่รบกวนคนไม่สูบบุหรี่ และจัดพื้นที่อย่างไรให้ไม่รู้สึกเป็นการ
เชิญชวนให้สูบบุหรี่มากเกินไป หลังจากผลการวิจัยภาพรวมสรุปออกมาแล้ว 

การกำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจึงถูก
กำหนดขึ้นมา 10 จุด ด้วยการสำรวจพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สูบ เช่นบริเวณตึก
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มี 2 จุด ซึ่งที่นั่นได้รับการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
โดยคณะวิศวฯ ดำเนินการเอง แต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดสำหรับการกำหนดเป็นพื้นที่
สูบบุหรี่ ตามที่อธิการบดีได้มีคำสั่งลงมาว่าให้นึกตามกฎหมายข้อบังคับ เช่น
ต้องไม่เป็นทางเข้าออก ต้องไม่รบกวน ต้องเป็นที่มิดชิด เป็นต้น และบริเวณสูบ
บุหรี่ต้องมีสติ๊กเกอร์ติดแสดงอย่างชัดเจน
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ส่วน การประกาศไม่ให้มีการขายบุหรี่บริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
นั้น แม้ไม่มีประกาศที่เป็นรูปธรรมแต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ให้ขายและไม่เคยมี
การขายในมหาวิทยาลัย
การจัดระบบสื่อสารกับผู้มาติดต่องานถึงการไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่นั้นมี
เป็นบางคณะ เช่น ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำด้วยการติดป้าย ติดสติ๊กเกอร์
แสดงว่าพื้นที่นี้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ไม่ให้สูบในอาคาร และให้สูบเฉพาะในเขตที่ให้
สูบเท่านั้น ส่วนการประสานงานกับผู้รับเหมางานจากภายนอก ได้มีการระบุใน
สัญญาให้ผู้รับเหมาช่วยควบคุมการสูบบุหรี่ของคนทำงานในเขตมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีการดำเนินไปบางส่วนแล้ว เช่น ที่คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น
ในเรื่ อ งของการควบคุ ม พื้ น ที่ นั้ น ที่ ศู น ย์ รั ง สิ ต สามารถควบคุ ม ร้ า นค้ า
ปลอดบุหรี่ได้ แต่สำหรับวิทยาเขตท่าพระจันทร์นั้นยังถือเป็นเรื่องยากในการ
ควบคุมพื้นที่บริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งรังสิตและท่าพระจันทร์ต่าง
ประสบปัญหาร้านค้าภายนอกบริเวณที่ยังมีการค้าขายเหล้าบุหรี่อยู่ เมื่อใช้วิธีนำ
กฎหมายมากำหนด ร้ า นค้ า เหล่ า นั้ น ก็ จ ะย้ า ยออกไปเพี ย งเพื่ อ พ้ น รั ศ มี ข อง
กฎหมายเท่านั้น และร้านเหล้าบางร้านยอมเสียค่าปรับรายวันเนื่องจากกำไรของ
การค้าของร้านเขานั้น คุ้มค่ากว่าการย้ายร้าน
ดร.นิรวรรณ กล่าวว่า “ที่ศูนย์อื่นยังไม่ค่อยห่วง แต่ที่ท่าพระจันทร์ ดูจะ
หนักทีส่ ดุ เพราะรอบบริเวณคือชุมชนทีค่ อ่ นข้างมากหน้าหลายตา และเราไม่อาจ
รู้ได้ว่าจะมีใครเดินเข้าออกในมหาวิทยาลัยบ้าง ในช่วงแรกจึงขอทำงานที่ศูนย์
รังสิตให้ประสบความสำเร็จก่อน จึงค่อยกระจายออกไป และไม่ได้คิดหวังว่าจะ
สำเร็จภายในไม่กี่ปี อย่างน้อย 5 ปีที่มันจะกระจายออกไปได้ และแน่นอนเรา
ต้องไม่หยุดทำ...”
ในส่วนของเขตโรงพยาบาลในศูนย์รงั สิตนัน้ ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%
ไม่เว้นแม้แต่บริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาล ซึ่งโดยมากญาติผู้ป่วยอาจไม่
ทราบ แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่เดินไปอธิบายว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ก็จะยุติการสูบทันที
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• การจัดให้มบี ริการแนะนำการเลิกสูบบุหรีแ่ ละระบบส่งต่อ
เพือ่ รับบริการเลิกสูบบุหรี่
ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ที่อยู่ในกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเมื่อหากมีนักศึกษาสนใจต้องการเลิกบุหรี่และเข้ามารับการ
ปรึกษากับทางคณะทำงานรณรงค์ฯ จะได้รับการส่งต่อมาทางโรงพยาบาลเพื่อให้
ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงและมีทักษะในการบำบัด
แต่จากผลการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของนักศึกษามีเพียง ร้อยละ 13.5
และในจำนวนนี้มีเพียง ร้อยละ 1 ที่ต้องการรับการบำบัดในหน่วยของคลินิก
ปลอดบุหรีใ่ นโรงพยาบาล เนือ่ งจากแบบสอบถามได้ระบุคำตอบ อย่าง...อยากเลิก
แต่ไม่ใช่ตอนนี้...และคำถามที่ว่าต้องการคำปรึกษาหรือไม่นั้น คำตอบส่วนใหญ่
ที่ได้รับคือไม่ต้องการและคิดว่าเลิกเองได้แทบทั้งสิ้น
หนึ่งปีที่ผ่านมากับการทำโครงการปลอดบุหรี่นั้น ดร.นิรวรรณ กล่าวว่า
ธรรมศาสตร์ประสบผลสำเร็จได้ก็ด้วยหลักทั้งสาม คือ นักศึกษา ทีมงาน และ
ผู้บริหาร
การรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห่างไกล
จากปัญหาการสูบบุหรี่ เพื่อช่วยลดอัตราการติดบุหรี่รายใหม่ของเยาวชน ทำให้
ผู้สูบบุหรี่ลดน้อยลงและทำให้มีผู้อยากเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้าง
ความตระหนักให้แก่สังคมให้รับรู้ถึงอันตรายจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
เป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและ
สนับสนุนการเพิ่มเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น
เพื่อนำธรรมศาสตร์ไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ได้ในที่สุด
*******************
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ถอดบทเรยี น
8 สถาบนั อดุ มศกึ
ษา
ปลอดบหุ รี่

วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดสุพรรณบุรี

จงั หวดั สพุ ร
รณบรุ ี
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ต้นแบบบุกเบิก
“หลักสูตร-ศูนย์เรียนรู”้ สูภ้ ยั บุหรี่

“ที่ประชุมในวันนั้นต่างเห็นพ้องต้องกันว่า

ให้บุหรี่เป็นวิชาเลือกอิสระ หลังจากนั้นมีการนำหัวข้อ
คร่าวๆ จากคู่มือที่ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
เคยแจกไว้ มาเป็นตัวต้นแบบ

”

วิ

ทยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เป็นวิทยาลัย
ในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เช่นเดียวกับ
อี ก 6 แห่ ง ในประเทศไทยโดยมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร 2 ปี ในสาขา สาธารณสุขชุมชน, ทันตสาธารณสุข และเทคนิค
เภสัชกรรม ด้วยมีจุดมุ่งหมายเป็นวิทยาลัยชุมชน ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านสุขภาพ และเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้าน
ที่กล่าวมา
การทำให้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานปลอดบุหรี่นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายเสียทีเดียวนัก ด้วยว่าข้อจำกัดของนักศึกษาที่เข้ามาร่ำเรียนในสถาบัน
แห่งนี้มีระยะเวลาเพียง 2 ปี ทำให้การสร้าง “แกนนำ” ในหมู่นักศึกษาเป็นเรื่อง
ค่อนข้างลำบาก ดังนั้นความต่อเนื่อง ความยั่งยืน จึงอาจเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่
ต้องคิดร่วมกันว่า ทำอย่างไรจะสามารถผลิตนักศึกษาภายในสองปีให้เกิดความ
ยั่งยืนทั้งภายในวิทยาลัยและในส่วนของชุมชน
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• การตัง้ คณะทำงานและประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ที่ วสส.สุพรรณบุรี แห่งนี้ มีการแบ่งคณะทำงานออกเป็น 2 ชุดใหญ่ คือ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ และ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ในส่ ว นของการตั้ ง คณะทำงานดำเนิ น การด้ า นสถาบั น ปลอดบุ ห รี่ นั้ น
ภก.ดร.สุรศักดิ์ สุนทร หัวหน้าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม เล่าว่า ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย คือ ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้าภาควิชา
ทั้ง 3 คือ สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข และเทคนิคเภสัชกรรม เข้าร่วม
รวมทั้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
รวมเป็นคณะทำงานที่มีด้วยกัน 6 คน
วิธีการทำงานของคณะนี้ คือ ส่งให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้
สื่อสารกับนักศึกษา และประสานงานให้แกนนำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการ
โดยมีนายกสโมสรนักศึกษา หัวหน้าชั้นปี และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ รวมประมาณ 5 คน ต่อหลักสูตรภาควิชา
ด้าน การประกาศนโยบายวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วสส.สุพรรณบุรี ใช้วนั ที่
31 พฤษภาคม 2553 เป็นวันประกาศนโยบาย ให้สถานศึกษาปลอดจากสุราและ
บุหรี่ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันปฐมนิเทศรับนักศึกษาใหม่ โดยในวันนั้นมีทั้งนักศึกษา
และผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟัง โดยผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้ประกาศนโยบาย
ในวิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข ค่ อ นข้ า งแตกต่ า งจากมหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ไป
เนื่องจากมีกฎข้อบังคับห้ามเรื่องสารเสพติดที่ชัดเจน หากใครฝ่าฝืนมีโทษผิดวินัย
และมีมาตรการลงโทษในระดับที่อ่อนที่สุด ไปถึงระดับแรงที่สุด
นักศึกษาที่เข้ามาร่ำเรียนที่นี่ไม่อยากถูกมาตรการลงโทษนี้สักเท่าไร และ
ด้ ว ยเป้ า หมายหลั ก ของสถาบั น คื อ การผลิ ต บุ ค ลากรเข้ า ไปทำงานในระบบ
สาธารณสุข ดังนั้น การทำให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกตระหนักต่อเรื่องพิษภัยของ
บุหรี่ และสามารถนำไปแนะนำคนอื่นได้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ
และแน่นอนสิ่งเหล่านี้ทางสถาบันต้องการให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
และระแวดระวังโดยเกิดจากภายในของแต่ละคนเอง
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• การสนับสนุนกิจกรรมเรือ่ งบุหรีแ่ ละสุขภาพ
โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วม
จากแนวคิดของ ภก.ดร.สุรศักดิ์ หนึง่ ในคณะกรรมการของ วสส.สุพรรณบุรี
ที่ทำงานรณรงค์ให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมองว่า การรณรงค์หรือการใช้การ
สื่อสารแบบมวลชนอย่างเดียว อาจทำให้เกิดความไม่ยั่งยืนเพราะบริบทของ วสส
.
ต่ า งจากมหาวิ ท ยาลั ย
เนื่ อ งจากมี เ วลาทำความเข้ า ใจกั บ
นักศึกษาเพียงแค่ 2 ปี
“เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้นักศึกษาสามารถซึมซับเอาความรู้ทางด้าน
บุหรี่และเรื่องของความระแวดระวังในส่วนของความรู้สึกเรื่องบุหรี่ว่าอันตรายนั้น
จึงเห็นควรต้องบรรจุวิชาว่าด้วยเรื่องบุหรี่เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเรียน....”
ที่นี่กำหนดให้หลักสูตรนี้เป็นวิชาเลือกกึ่งบังคับ จำนวน 2 หน่วยกิต และ
ใช้ เ รี ย นกั บ ทุ ก ภาคคณะ เนื่ อ งจากทุ ก ภาคจะมี วิ ช าการเรี ย นการสอนอิ ส ระ
ภาควิชาที่ได้นำร่องดำเนินการไปแล้วคือ ภาควิชาทันตสาธารณสุข
หนึ่งในผู้รับผิดชอบ คือ ทพ.ภาสกร ศรีไทย ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าภาควิชาทันตสาธารณสุข กล่าวว่า
“ตอนที่เราประชุมกันว่า จะจัดบุหรี่เข้าไปในหลักสูตรวิชาเลือกอิสระได้
หรือไม่ หรือจะให้บุหรี่เข้าไปอยู่ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษา ที่ประชุมในวันนั้น
ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ให้บุหรี่เป็นวิชาเลือกอิสระ หลังจากนั้นมีการนำหัวข้อ
คร่าวๆ จากคู่มือของนักเรียนชั้นมัธยมที่ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เคย
แจกไว้ มาเป็นตัวต้นแบบ โดยเราดูหัวข้อเพื่อกำหนดในการเรียนการสอน”
“ในวิชาทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งบุหรีป่ ระกอบไปด้วย เรือ่ งของบุหรี่ ส่วนประกอบของ
บุหรี่ โทษของบุหรี่ในด้านต่างๆ วิธีการเลิกบุหรี่ และการให้คำปรึกษากับคนที่จะ
เลิกบุหรี่ จากนั้นเราเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นคนทำงานเกี่ยวกับบุหรี่ใน
โรงพยาบาลมาสอน ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นปีที่สอง ที่เราได้ทำการเรียนการสอนกันไป
ใน วสส.สุพรรณบุรี ปีแรกเราเชิญพยาบาลจากโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
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ส่วนปีที่สอง เราเชิญพยาบาลจากโรงพยาบาลเลาขวัญมาเป็นผู้บรรยาย”
หลังจากนั้น ได้นำนักศึกษากลุ่มที่เรียนในปีแรกมาเล่าให้นักศึกษารุ่นน้อง
ฟังในวันปฐมนิเทศเมื่อ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถึงหัวข้อที่พวกเขาได้เรียนกัน
ไปแล้ว และได้รับความรู้เรื่องอะไรกลับมาบ้าง รวมทั้งหากใครต้องการคำปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่สามารถไปติดต่อได้ที่ไหน

ดร.สุ ร ศั ก ดิ์ ได้ ก ล่ า วเสริ ม ถึ ง การเห็ น ควรที่ จ ะมี ก ารบรรจุ บุ ห รี่ ล งไปใน
หลักสูตรเนื่องจากเมื่อเทียบความยั่งยืนระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มี
หลักสูตร 4 ปี กับ วิทยาลัยสาธารณสุขฯ สุพรรณบุรี ที่มีเพียง 2 ปีนั้น ข้อต่าง คือ
ระยะเวลาของการซึมซับความรู้และอารมณ์ร่วมที่จะทำให้เกิดความรู้สึกของ
แต่ละคน ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นั้น มีน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ดั ง นั้ น เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นทุ ก สั ป ดาห์ ใ นช่ ว งที่ เ ขาลงทะเบี ย นเรี ย น
เรื่องราวพิษภัยของบุหรี่จะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในแต่ละคนโดยอัตโนมัติ และ
วิทยากรที่ทาง วสส.สุพรรณบุรี เชิญมาบรรยายนั้น ได้นำภาพโรคที่เกิดจากบุหรี่
มาย้ำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเกิดความกลัวที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกลุ่มระดมสมอง (focus group) ทำให้นักศึกษามี
โอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยน และรู้จักกรณีศึกษา ที่ได้มีการสำรวจกันมา ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาของที่นี่เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่
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• การสำรวจอัตราการสูบบุหรีข่ องอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว ปรากฏให้เห็นชัดเจน
เมื่อมีงานวิจัยของนักศึกษาที่สำรวจคนสูบบุหรี่ในวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤษภาคม
2553 ที่ผ่านมา พบว่า จากจำนวนนักศึกษากว่า 300 คน แบ่งเป็นชาย 70 คน ใน
จำนวนนี้มีนักศึกษาชาย ร้อยละ 2 ที่ยังสูบบุหรี่ ส่วนนักศึกษาหญิงในจำนวนที่
เหลือไม่ปรากฏการสูบบุหรี่เลย
ในช่ ว งปี 2555 วสส.สุ พ รรณบุ รี จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอน โดยจะดำเนินการในปี 2554 ในการปรับปรุงหลักสูตรทุกห้าปีของทาง
สถาบัน
ในเรือ่ งนี้ ทพ.ภาสกร กล่าวว่า ต้องการข้อมูลสำคัญๆ เพือ่ ใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงประกอบการนำเสนอให้นำวิชาบุหรี่บรรจุเข้าไปเป็นหนึ่งในวิชาเรียนของที่
นี่อย่างถาวร
“เพราะตอนที่เราจะคุยกันนั้นจะเป็นวิชาชีพเป็นหลัก และการที่เราจะ
เสนอบุหรี่เข้าไปสู่การเรียนการสอนเป็นหลักสูตรเป็นวิชาหนึ่งได้นั้น เราต้องการ
งานวิจัยหรือแหล่งอ้างอิงที่หนักแน่น เพื่อนำเสนอในที่ประชุมว่าทำไมเราจึง
ต้องการให้มีการเรียนการสอนวิชาบุหรี่ในสถานศึกษาของเรา”
นอกจากนี้ ดร.สุรศักดิ์ ยังกล่าวสมทบว่า
“ที่ วสส.สุพรรณบุรี ทำอยู่ตอนนี้ เพราะเราคิดว่ามันน่าจะดี และเรา
ต้องการงานวิจัยเพื่อรองรับโจทย์นี้ และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เรายังคง
เดินหน้าผลักดันบุหรี่ให้กลายเป็นวิชาเรียน ก็เพราะการเข้าร่วมโครงการบุกเบิก
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยปลอดบุหรี่ ที่ผลักดันให้เราทำต่อไป...”
นอกจากการผลักดันให้บุหรี่กลายเป็นวิชาเลือกบังคับของทางสถาบันได้
แล้ว ทาง วสส.สุพรรณบุรี ยังมีการทำงานร่วมกับชุมชนโดยรอบวิทยาลัย โดย
การสร้าง “ศูนย์อุดมปัญญา” ทางด้านสุขภาวะ ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของบุหรี่
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อย่างเดียว แต่จะประกอบไปด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เรื่องของ
ยาและอาหาร และการดูแลสุขภาพมีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งเป็น
ลักษณะของการบูรณาการทั้ง 3 หลักสูตรภาควิชา ที่เปิดเรียนและสอนอยู่ที่ 

วสส.สุพรรณบุรี ไปใช้ในชุมชนและสร้างชุมชนต้นแบบขึ้นมา
จุดเริ่มต้นของโครงการสืบเนื่องมาจาก ที่ผ่านมา เมื่อครั้งนักศึกษาของ
ทางสถาบันฯ ลงไปในพื้นที่เพื่อศึกษาและทำงานในชุมชนมักจะประสบปัญหา
เรื่องการขาดความต่อเนื่อง อย่างเช่น ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม ที่ทุกปีต้องมี
การคัดเลือกชุมชนเพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษา 1-2 ชุมชน ต่อเมื่อจบปีการศึกษาก็
ไม่มีการทำงานกับชุมชนเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ ข้อเสนอแนะประการหนึ่งจากโครงการนักศึกษา คือ การขาด
ความต่อเนื่อง เพราะทุกโครงการที่ลงไปจะจบภายในหนึ่งปีงบประมาณ ซึ่ง 

ดร.สุรศักดิ์มองว่า เป็นการสูญเสียงบประมาณไปโดยไม่เกิดประโยชน์กับชุมชน
โดยประโยชน์นั้นมาตกอยู่เพียงนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเท่านั้น ในการนี้ ทาง
หัวหน้าภาคทั้งสามจึงร่วมกันคิดและมองว่าเป้าหมายสำคัญควรอยู่ที่ความยั่งยืน
ของโครงการซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายในครั้งนั้นว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน
โชคดีที่แนวคิดนี้ได้รับการขานรับอย่างดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบล
และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เสนอเข้ามาสนับสนุนการทำงานดังกล่าว
“เลยไปตรงกับกิจกรรมที่ทางภาควิชาทันตสาธารณสุขจัดอยู่แล้ว คือ
จัดวิชาเรียนให้เป็นบูรณาการ 3 วิชา ซึ่งออกไปทำงานชุมชน ส่งเสริมป้องกันโรค
ในช่องปาก ซึ่งเราไปทำที่โรงเรียนอยู่แล้ว มีการรับเด็กนักเรียนมารับการรักษา
ต่ อ ที่ วิ ท ยาลั ย อี ก ชุ ด หนึ่ ง เป็ น กลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ ล งไปทำโครงการในโรงเรี ย น
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เนื่ อ งจากทำทุ ก ปี มี ทั้ ง โรงเรี ย นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และโรงเรี ย นที่ ไ ม่ ส นั บ สนุ น
กิจกรรม”
“ในที่สุดทาง วสส.สุพรรณบุรี จึงตัดสินใจเลือกชุมชนวัดคันทดขึ้นมาเป็น
ชุมชนต้นแบบ และมีการพูดคุยระหว่างหัวหน้าภาคทั้งสามว่า จะจัดวิชาเรียนให้
มีโครงการลงไปในชุมชน ด้วยการทดลองทำทั้งปีเรียงเวลาเรียนใหม่ ทำเป็น
บูรณาการทั้งหมด ตั้งแต่วิจัยลงชุมชนเป็นลำดับ ตั้งแต่ปีที่ 1 และปีที่ 2 และจัด
ให้ครอบคลุมทั้งปี ขณะนี้เป็นปีที่สามแล้ว เราเริ่มดำเนินการนี้มาตั้งแต่ปี 2551”
ดร.สุรศักดิ์กล่าว
ทพ.ภาสกร กล่าวเสริมถึงบทบาทของนักศึกษาที่ออกไปทำงานในชุมชน
ว่า
“ในส่ ว นภาควิ ช าทั น ตสาธารณสุ ข เรามี ก ารลงชุ ม ชน โดยเฉพาะใน
โรงเรียน ลงไปตรวจฟันเด็ก ไปให้ความรู้ทางด้านทันตกรรม และสาธารณสุข
ในโรงเรียน ทำให้เราเห็นพัฒนาการ เรื่อง
ระบบช่องปากของเด็ก มีการไปให้ความรู้
และมี โ ครงการติ ด ตามประเมิ น ผล เลย
กลายเป็นระบบขึ้นมาว่า เป็นการดูแลจาก
ภาคทั น ตสาธารณสุ ข และสาธารณสุ ข
ชุมชน ของ วสส.สุพรรณบุรี
“ด้วยเหตุตั้งต้นนี้จึงทำให้กลายเป็น
แนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันในชุมชน โดยใช้วิทยาลัย
เพราะเราผลิตเด็กออกไปก็เพื่อรับใช้ชุมชนอยู่แล้ว มันเป็นแนวคิดของทั้งสาม
ภาควิชาอาจแตกต่างกันบ้างก็เพียงเนื้อหาเท่านั้น”  
ดร.สุรศักดิ์กล่าวเสริมว่า
“ภาควิชาทันตสาธารณสุขจะดูแลเรื่องสุขภาพช่องปาก อย่างของผม
เภสัชฯ จะเน้นเรื่องยา การใช้ยา และอีกภาคหนึ่ง เป็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
เราคุยกันว่า เป็นไปได้ไหมที่จะนำทั้ง 3 ส่วนนี้มาบูรณาการ และนำไปทำงานใน
ชุมชนอีกทั้งถือเป็นการดูแลชุมชนแบบต่อเนื่อง
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“เมื่ อ ได้ แ นวคิ ด ร่ ว มกั น เช่ น นี้ แ ล้ ว ผมก็ ม องไปถึ ง บุ ห รี่ ว่ า น่ า จะเป็ น อี ก
ส่วนหนึ่งทั้งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ และผู้อำนวยการของสถาบันเพิ่งประกาศให้ชุมชนวัดคันทดเป็น
ชุมชนต้นแบบ และตั้งศูนย์อุดมปัญญา เป็นชุมชนอุดมปัญญาด้านสุขภาวะไป
เมื่อปีที่แล้วนี้เอง”
นอกจากการทำงานกับชุมชนดำเนินไปได้ด้วยดี และหลักสูตรวิชาว่าด้วย
เรื่องบุหรี่กำลังได้รับความสนใจ คณะทำงานด้านรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ของ วสส.สุพรรณบุรี ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น  
สิ่ ง ที่ ค ณะทำงานดำเนิ น ไปแล้ ว คื อ เกณท์ ก ารพิ จ ารณา การคั ด เลื อ ก
บุคลากรเพื่อเข้ามาทำงานในสถาบัน หนึ่งในช่องกรอกประวัติจะมีข้อซักถาม
ถึงประวัติการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ซึ่งเป็นกรณีที่หลายคนกังวลถึงเรื่องของการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ในประเด็นนี้ทาง วสส.สุพรรณบุรี ได้มีการพูดคุยในส่วนของหัวหน้าและ
กรรมการฝ่ายบริหาร ซึ่งที่ผ่านมา การรับเจ้าหน้าที่ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนนั้น
ยังไม่ถือเป็นปัญหา เนื่องจากผู้ที่รับเข้ามาไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนื่องจากเป็นผู้หญิง
การให้น้ำหนักของการสูบหรือไม่สูบบุหรี่ต่อการพิจารณาการรับเลือกเข้าทำงาน
ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นเกณท์ ที่ เ ป็ น สาระสำคั ญ ถื อ เป็ น การชิ ม ลางข้ อ สอบถามนี้ ใ น
ใบสมัคร เนื่องจากทาง วสส.สุพรรณบุรี เพิ่งทดลองใบสมัครงานนี้ได้เพียงปีกว่าๆ
ซึ่งที่ผ่านมามีการรับเจ้าหน้าที่เพิ่มเพียงแค่ 4 คนเท่านั้น

• การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
แน่ น อนว่ า ป้ า ยประกาศห้ า มสู บ บุ ห รี่ จ ะถู ก ติ ด อยู่ แ ทบทุ ก ที่ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่
สาธารณะในวิทยาลัย ไม่วา่ จะเป็นห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง เพือ่ ประกาศให้ทกุ คน
ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ของวิทยาลัยทราบว่า ที่นี่เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
แต่ ใ นภาพรวมความเป็ น จริ ง ก็ คื อ การสื่ อ สารกั บ ผู้ ม าติ ด ต่ อ นั้ น ยั ง ไม่
สามารถดำเนินการไปได้ถึงส่วนนั้น คณะทำงานพยายามรณรงค์ในส่วนของ
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เจ้าหน้าที่และการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำงาน
ก่อน อีกทั้งการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าและ
บุหรี่ โดยห้ามขายนั้น ในส่วนของร้านขายของชำ
ภายในบริเวณวิทยาลัยไม่สามารถซื้อขายสิ่งเหล่านี้
ได้อยู่แล้วเนื่องจากมีกฎข้อห้าม
อย่างไรก็ตาม บริเวณภายนอกวิทยาลัยซึ่งมี
ชุมชนอยู่ประมาณ 4 แห่ง ตรงนั้นยังมีการจำหน่าย
บุหรี่และสุราอยู่ ซึ่งถือเป็นเรื่องยากหากจะไปบอก
ให้ร้านค้าเหล่านี้เลิกจำหน่าย สิ่งที่ทาง วสส.สุพรรณบุรี เริ่มต้นอยู่ในขณะนี้ คือ
พยายามเริ่มที่ตัวนักศึกษาในการสร้างความตระหนักเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้พวก
เขาเหล่านั้นไม่หันไปสนใจสิ่งที่เป็นพิษต่อสุขภาพตัวเอง
แต่กระนั้น ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ในสถาบันแห่งนี้มีการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่ง วสส.สุพรรณบุรี เป็นสถาบันสมทบ
กับมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเนื่องจากนักศึกษาที่เข้า
มาร่ำเรียนในช่วงเวลานั้นค่อนข้างมีอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ ดร.สุรศักดิ์ รับผิดชอบ
อยู่นั้น พบว่ามีการสูบบุหรี่อยู่มาก โดยเฉพาะนักศึกษาชาย และพื้นที่สูบบุหรี่
ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณป่ารอบๆ ตึกเรียน
“นี่อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือเป็นภาวะคุกคาม ซึ่งนอกจากภาวะปกติที่
เราเปิดหลักสูตร ปวส. ให้เด็กปกติของเราแล้ว ในวันเสาร์อาทิตย์ เราอาจต้องมี
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนอีกกลุ่มหนึ่งทราบเหมือนกันว่า ที่นี่มีนโยบาย
เป็นเขตปลอดบุหรี่”
“แม้วา่ ผมจะเคยคุยกับเขาไปแล้วตอนปฐมนิเทศ นำนโยบายและโครงการ
ไปให้นักศึกษาปริญญาโทเหล่านั้นดู มีการติดป้าย คือทุกที่เราห้ามสูบบุหรี่ พวก
เขาก็เห็นทั้งโปสเตอร์ ทั้งสติ๊กเกอร์ แต่เนื่องจากผู้มาเรียนส่วนใหญ่เป็นคนทำงาน
แล้ว และอาวุโส จึงห้ามยาก นี่คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดำเนินการกันต่อไป”
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“สรุปคือ เสาร์อาทิตย์เรายังไม่ประสบความสำเร็จ แต่สำหรับภาคเรียน
ปกติ ทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดยภาพรวมผมถือว่าเราประสบความสำเร็จ
100%”
สิ่งหนึ่งที่น่าขบคิดต่อสำหรับ วสส. ทุกแห่งคือ นักศึกษาที่สำเร็จออกไป
แล้วนั้น ทำอย่างไรที่จะให้พวกเขามีส่วนร่วมในการแนะนำน้องใหม่ที่ก้าวเข้ามา
ศึกษาในสถาบันเดียวกัน ถึงพิษภัยของบุหรี่   เนื่องจากแกนนำนักศึกษาถูกทำให้
ออกไปจากระบบเร็วเพียงระยะเวลาแค่สองปี   ความต่อเนื่อง ความยั่งยืน อาจ
เป็นตัวแปรหนึ่งที่ต้องนำมาคิดต่อว่าทำอย่างไรในบริบทของการผลิตนักศึกษา
ภายในสองปีจะทำให้เกิดความยั่งยืนภายในวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบวิทยาลัย
ด้วย
สิ่ ง ที่ ดร.สุ ร ศั ก ดิ์ ได้ ฝ ากทิ้ ง ท้ า ยไว้ ก็ คื อ เรื่ อ งการรณรงค์ ห รื อ การทำ
ประชาสัมพันธ์แบบมวลชนนั้น กลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาเรื่องสูบบุหรี่จริงๆ นั้น
ไม่ใช่ผู้ที่ออกมาทำกิจกรรมเช่นนี้ พวกเขาไม่มีส่วนร่วมและเยาวชนที่เข้าร่วมก็
ไม่ใช่ผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ด้วยเช่นกัน
“เราอาจต้องทำการสำรวจเชิงพูดคุยในกลุ่มที่จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนี้
ในอนาคตก็เป็นได้” นั่นคือข้อคิดเห็นทิ้งท้าย
*******************

