สรุปการดาเนินการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
องค์ประกอบ
การดาเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
1 มีการดาเนินงานทาให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
1.1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ดาเนินงานฯ (Steering
มหาวิทยาลัยมหิดล
Committee) และ คณะทางาน
1.1.2 มีคณะทางานด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ขับเคลื่อนด้านต่างๆ โดยกาหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน จัดระบบ
- ด้านทรัพยากรบุคคล (กองทรัพยากรบุคคล หน่วยงานรับผิดชอบ)
การทางานและกาหนดการประชุม
- ด้านกิจการนักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบ)
อย่างต่อเนื่อง
- ด้านบริหารการศึกษา (กองบริหารการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบ)
- ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานรับผิดชอบ)
- ด้านประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบ)

1.2 มีการจัดทาระบบกลไกการ
บริหารจัดการและแผนปฏิบตั ิงาน

เอกสารประกอบหมายเลข

1.1 สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่
875/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
มหาวิทยาลัยมหิดล

1.1.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการในข้อ 1.1 และ 1.2 อย่างต่อเนื่อง จานวน 8 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมี.ค.
2556

1.2 สรุปจานวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
มหาวิทยาลัยมหิดล

1.1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกฟ้าใส ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.3 สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่
1392/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคลินิก
ฟ้าใส ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
1.4
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

1.2.1 มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ตามวงจรพัฒนาคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) เริ่ม
จากการกาหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงานทีช่ ัดเจน และนาไปสู่การปฏิบัติในรูปของกิจกรรม โครงการต่างๆ
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สรุปการดาเนินการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
องค์ประกอบ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่อย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง

การดาเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบหมายเลข

โดยมีการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555-2557
(ฉบับร่าง)

1.2.2 มีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ด้านต่างๆ เพื่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้
ไม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
- ด้านทรัพยากรบุคคล (กองทรัพยากรบุคคล หน่วยงานรับผิดชอบ)
- ด้านกิจการนักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบ)
- ด้านบริหารการศึกษา (กองบริหารการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบ)
- ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานรับผิดชอบ)
- ด้านประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบ

1.5
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ปี 2557 (แก้ไขปรับปรุง)
1.6
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ด้านกิจการ
นักศึกษา ปี 2557 (แก้ไขปรับปรุง)
1.7
แผนปฏิบัติงาน(Action Plan)
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ด้าน
การศึกษา ปี 2557

1.3 มีการกาหนดนโยบายระดับ
1.3.1 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกาหนดสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมการ
บุคลากร พ.ศ.2552
ป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ การรักษาผู้ตดิ
บุหรี่ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ลงโทษผู้ฝา่ ฝืนกฎหมายนโยบาย
1.3.2 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด “เขตสูบบุหรี”่ เป็น

1.8 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ปี 2556
1.9
สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การกาหนดสถานที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ.2552
1.10

สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
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สรุปการดาเนินการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
องค์ประกอบ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างเป็น
รูปธรรม โดยครอบคลุมทั้งบุคลากร
นักศึกษา และบุคคลภายนอก
1.4 มีการกาหนดพื้นที่เขตห้ามสูบ
และเขตสูบบุหรี่ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข

1.5 มีการจัดทาป้าย “มหาวิทยาลัย
เป็นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย”
และ/หรือ ติดสติกเกอร์เขตปลอด
บุหรี่ตามอาคารสานักงาน รถยนต์
ของมหาวิทยาลัย และบริเวณอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่

การดาเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบหมายเลข

การเฉพาะ พ.ศ.2556

เรื่อง นโยบายคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และ
จัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2556

1.4.1 มีการกาหนดให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุม้ ครอง
สุขภาพขอบผูไ้ ม่สูบบุหรี่ โดยกาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด และมีการกาหนด “เขตสูบบุหรี่” เป็น
การเฉพาะ จานวน 6 จุด

1.11 ผังแสดงตาแหน่งเขตสูบบุหรี่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.4.2 มีการประชาสัมพันธ์เรื่องพืน้ ที่เขตห้ามสูบ และเขตสูบบุหรี่ ผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น เวบ
ไซด์ อีเมล์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

1.12 รายละเอียดการประชาสัมพันธ์พื้นที่เขต
ห้ามสูบ และเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.4.3 มีการกาหนดให้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) เป็นเขตปลอด
บุหรี่ทั้งหมด (100%) และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม

1.13 สรุปการดาเนินการมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

1.5.1 มีการจัดทาสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เช่น แบน
เนอร์บนเวบไซด์มหาวิทยาลัย เสียงตามสาย วารสารของมหาวิทยาลัย ป้ายรณรงค์หน้าลิฟท์ เขตสูบบุหรี่
และบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย

1.12 รายละเอียดการประชาสัมพันธ์พื้นที่เขต
ห้ามสูบ และเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.5.2 งานประชาสัมพันธ์ดาเนินการจัดหาป้าย/สติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่กระจายให้ตามส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้มีการติดป้าย/สติกเกอร์อย่างทั่วถึง

1.13 ภาพถ่ายการติดป้ายประชาสัมพันธ์เขต
ปลอดบุหรี่ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา พญาไท และบางกอกน้อย
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สรุปการดาเนินการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
องค์ประกอบ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
1.6 มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการดาเนินงานบังคับใช้กฎหมาย
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยต้อง
เป็นการเสนอชื่อให้แต่งตั้งโดย
กระทรวงสาธารณสุข หรือการ
แต่งตั้งโดยอธิการบดี/สภา1
มหาวิทยาลัย
1.7 มีการทาสัญญาเช่าพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย สัญญาจ้าง สัญญา
การเข้าพักในอาคารของ
มหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัตติ ามนโยบาย
พื้นที่ปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย พรบ.
คุ้มครองผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และมีสัญญา
การห้ามขายบุหรีต่ าม พรบ.ควบคุม
ยาสูบ

การดาเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบหมายเลข

1.6 มีการแต่งตั้งให้เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย สังกัดสานักงานอธิการบดี มีหน้าทีต่ รวจตรา และ
ถ่ายภาพบุคลากรและนักศึกษาที่ฝา่ ฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เพื่อส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา
ดาเนินการตามเห็นสมควรต่อไป

1.10 สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
นโยบายคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และจัด
“เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2556

1.7.1 กรณีนักศึกษาเข้าพักอาศัยในอาคารของมหาวิทยาลัย จะมีการระบุในเอกสารทะเบียนประวัติ
นักศึกษา เรื่องการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ โดยห้ามไม่สูบบุหรี่ในเขตบริเวณ
พื้นที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

1.14 แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินกั ศึกษา
ประจาบ้านมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.7.2 กรณีผู้รับเหมาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย มีการกาหนดข้อปฏิบัติเรื่องการห้ามสูบบุหรี่ ตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่

1.15 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการดาเนินงาน
ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พ.ศ.2552

1.7.3 กรณีผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย มีการกาหนดข้อห้ามปฏิบตั ิเรื่องการสูบบุหรี่ใน
หลักเกณฑ์การประกอบร้านอาหาร ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
1.8 มีการจัดให้มรี ะบบกลไกเฝ้า
1.8.1 มีการรายงานการเฝ้าระวังในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระวังในการดาเนินงานมหาวิทยาลัย คุ้มครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
1.8.2 อยู่ระหว่างการพัฒนาเวบไซด์ระบบการแจ้งเรื่องราว ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

1.16 หลักเกณฑ์การประกอบร้านอาหาร กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
1.17 ภาพถ่ายเวบไซด์ระบบการแจ้งเรื่องราว
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ดาเนินการตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล (เริ่มใช้ในภายในเดือนพ.ค.
2557)
1.8.2 กาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดสานักงานอธิการบดี มีหน้าทีต่ รวจตรา และถ่ายภาพ
บุคลากรและนักศึกษาทีฝ่ ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เพื่อส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดาเนินการ
ตามเห็นสมควรต่อไป

1.10 สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
นโยบายคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และจัด
“เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2556

1.8.3 โครงการสายตรวจบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (การดาเนินงานในระดับ
ส่วนงาน)

1.18 รายละเอียดโครงการสายตรวจบุหรี่
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ห้ามขายบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
2.1 ไม่พบการขายบุหรี่ในพื้นที่
2.1 มหาวิทยาลัยมหิดลปลอดการจาหน่ายบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย 100% โดยคณะทางานจะมีการสุม่
กาหนด
ตรวจพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการลักลอบจาหน่ายบุหรี่
3 ห้ามส่งเสริมการขายบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
3.1 ไม่รับเงินสนับสนุน ไม่จัด
3.1 มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีนโยบายรับการสนับสนุนทุกประเภทจากบริษัทบุหรี่ ในการจัดกิจกรรมของ
กิจกรรมให้ความร่วมมือ และไม่รบั
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นแนวปฏิบัติที่รับทราบของทุกส่วนงาน และอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อกาหนดไว้ใน
ของรางวัลต่างๆ หรือการส่งเสริม
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
สนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ จากบริษัท
บุหรี่
3.2 ห้ามมีสื่อโฆษณาใดๆ จาก
3.2 ไม่พบสื่อโฆษณาใดๆ จากบริษัทบุหรี่เผยแพร่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยถือเป็นแนวปฏิบัติที่
บริษัทบุหรี่หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รับทราบของทุกส่วนงาน และอยูร่ ะหว่างดาเนินการเพื่อกาหนดไว้ในประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอย่าง
กับบุหรี่เผยแพร่ในพื้นที่
ชัดเจน
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มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
มหาวิทยาลัย
4 เตรียมสถานที่บริการในการรองรับนักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่
4.1 มีหน่วยงานหรือระบบในการให้ 4.1.1 มีหน่วยงาน/คลินิกในการให้ข้อมูลและบริการช่วยเลิกบุหรีส่ าหรับนักศึกษา บุคลากร และ
ข้อมูลและบริการช่วยเลิกบุหรี่
บุคคลภายนอกที่โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และอาคารศูนย์
การเรียนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร)

เอกสารประกอบหมายเลข

4.12 ดาเนินโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (ดาเนินการในปี 2548)

1.19 สรุปรายละเอียดการดาเนินการโครงการ
โรงพยาบาลต้นแบบในการแก้ปญ
ั หาบุหรี่และ
สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4.13 ดาเนินโครงการ 120 ปี ศิริราชปลอดบุหรี่ (ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2551-2553)

1.20 รายละเอียดโครงการ 120 ปี ศิริราช
ปลอดบุหรี่

4.14 ดาเนินโครงการ The Hero: No Smoking ในการช่วยลด ละ เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่)

1.21 รายละเอียดโครงการ The Hero: No
Smoking

4.15 ดาเนินโครงการบุคลากรปอดสะอาด ศิริราชปลอดบุหรี่ (ระยะเวลาดาเนินโครงการ ก.พ.2555-ก.พ.
2556)

1.22 รายละเอียดโครงการบุคลากรปอดสะอาด
ศิริราชปลอดบุหรี่

4.1.6 ดาเนินโครงการแกนนา และกลุ่มนักศึกษาผู้สูบบุหรี่ทสี่ มัครใจเข้าร่วมการลด ละ เลิกพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่

1.8
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
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มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555-2557
(ฉบับร่าง)

5 การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
5.1 กิจกรรมเกิดจากความร่วมมือ 5.1 กิจกรรมรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลเกิดจากความร่วมมือของ
ของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาปรับปรุงโครงการ
ตัวอย่าง เช่น โครงการ “รวมพลคนรักสุขภาพ วิ่งและปั่น ผสานชุมชน 3 เดือน 300 รอบ และรณรงค์ลด
ละ เลิกบุหรี”่ ปี 2556
5.2 การจัดกิจกรรมเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่มจี านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบรรลุตามกาหนด
และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ในระดับ
มากถึงมากที่สุด

5.2.1 ดาเนินโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (ดาเนินการในปี 2548)

1.19 สรุปรายละเอียดการดาเนินการโครงการ
โรงพยาบาลต้นแบบในการแก้ปญ
ั หาบุหรี่และ
สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5.2.2 ดาเนินโครงการ 120 ปี ศิรริ าชปลอดบุหรี่ (ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2551-2553)

1.20 รายละเอียดโครงการ 120 ปี ศิริราช
ปลอดบุหรี่

5.2.3 ดาเนินโครงการบุคลากรปอดสะอาด ศิริราชปลอดบุหรี่ (ระยะเวลาดาเนินโครงการ ก.พ.2555-ก.พ.
2556)

1.22 รายละเอียดโครงการบุคลากรปอดสะอาด
ศิริราชปลอดบุหรี่
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การดาเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล
5.2.4 ดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มลดเลิกบุหรี่ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ระยะเวลาดาเนินการ ธ.ค.2554-ก.ค.2555)

5.3 กิจกรรมที่ส่งผลไปถึงการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและค่านิยม
ของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เอกสารประกอบหมายเลข
1.23 รายละเอียดโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
ลดเลิกบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

5.3.1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และการลด ละ เลิกพฤติกรรมสูบบุหรี่ โดย 1.19 สรุปรายละเอียดการดาเนินการโครงการ
การกาหนดเป็นหัวข้อในการปฐมนิเทศนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และ
โรงพยาบาลต้นแบบในการแก้ปญ
ั หาบุหรี่และ
ระดับกลาง และปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5.3.2 ดาเนินโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (ดาเนินการในปี 2548)

1.19 รายละเอียดโครงการ 120 ปี ศิริราช
ปลอดบุหรี่

5.3.3 ดาเนินโครงการ 120 ปี ศิรริ าชปลอดบุหรี่ (ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2551-2553)

1.21 รายละเอียดโครงการ The Hero: No
Smoking

5.3.4 ดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มลดเลิกบุหรี่ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ระยะเวลาดาเนินการ ธ.ค.2554-ก.ค.2555)

1.22 รายละเอียดโครงการบุคลากรปอดสะอาด
ศิริราชปลอดบุหรี่

5.3.5 ดาเนินโครงการบุคลากรปอดสะอาด ศิริราชปลอดบุหรี่ (ระยะเวลาดาเนินโครงการ ก.พ.2555-ก.พ.
2556)

1.23 รายละเอียดโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
5.3.6 ดาเนินโครงการ The Hero: No Smoking ในการช่วยลด ละ เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากร ลดเลิกบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
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มหาวิทยาลัยมหิดล (ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดาเนินการในปี รามาธิบดี
2557)
5.4.1 มีการจัดทาสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เช่น แบน 1.12 รายละเอียดการประชาสัมพันธ์พื้นที่เขต
เนอร์บนเวบไซด์มหาวิทยาลัย เสียงตามสาย วารสารของมหาวิทยาลัย ป้ายรณรงค์หน้าลิฟท์ เขตสูบบุหรี่
ห้ามสูบ และเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล
และบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ

5.4 จัดระบบสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ (Fact
sheet) ด้านกฎหมายและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยกับบุคคลภายใน
(ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา) และ 5.4.2 งานประชาสัมพันธ์ดาเนินการจัดหาป้าย/สติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่กระจายให้ตามส่วนงานต่างๆ ของ
ผู้ที่มาติดต่องานจากภายนอกทุกคน มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้มีการติดป้าย/สติกเกอร์อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างการรับรู้ของนักศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้
บุคลากร และบุคคลภายนอก
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
6 การจัดการความรู้เรื่องมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
6.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนสาหรับ 6.1.1 มีการจัดเสวนา อภิปรายกลุม่ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับบุหรี่ และ
บุคลากรและนักศึกษา เพื่อผลักดัน การรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ ในกลุม่ นักศึกษา และบุคลากรที่วิทยาเขตศาลายา บางกอกน้อย และพญาไท
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอด
อย่างต่อเนื่องทุกปี
บุหรี่

6.2 การสอดแทรกความรู้หรือการ
จัดการวิชาเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องยาสูบ เช่น วิชาศึกษาทั่วไป

ด้านนักศึกษา
6.2.1 มีการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
(ในคาบที่ 4-5 : บทบาทของบัณฑิตต่อสังคม)

1.13 ภาพถ่ายการติดป้ายประชาสัมพันธ์เขต
ปลอดบุหรี่ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา พญาไท และบางกอกน้อย

1.24 ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่
ในมหาวิทยาลัยมหิดล
1.6 แผนปฎิบัติงาน (Action Plan)
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ด้านกิจการนักศึกษา
ปี 2556
1.7 แผนปฎิบัติงาน (Action Plan)
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ด้านการศึกษา ปี
2557
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6.2.2 มีการสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
(ในคาบที่ 10-13 และ 19-20 : ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญากับคนยุคใหม่และสุขภาพและสังคม)
6.2.3 มีการทาโครงงานกลุ่มในรายวิชา มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (คาบที่ 4-9)
จานวน 3 โครงงาน
1. เหล้าไม่ดี บุหรี่ไม่เอา
2. เด็กไทยรู้ทันภัยยาเสพติด
3. ไม่เสพ ไม่ติด
ด้านบุคลากร
6.2.4 มีการกาหนดเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ การลด ละ เลิกพฤติกรรมสูบบุหรี่ และการบริการช่วย
เลิกบุหรี่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากร ปัจฉิมนิเทศ ตลอดจนหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และ
ระดับกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

1.5 แผนปฎิบัติงาน (Action Plan)
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ด้านทรัพยากรบุคคล
ปี 2557

6.3 มีการสารวจข้อมูลผู้สูบบุหรี่
ผู้รับบริการเลิกบุหรี่ และผู้ที่เลิกสูบ
บุหรี่ เป็นประจาทุกปี

6.3.1 ดาเนินการโครงการวิจัย เรือ่ ง “การสารวจความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการปฏิบัติตาม
นโยบาย เรื่อง การคุม้ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ ของนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

6.4 มีการสนับสนุนงานวิจยั ที่

(ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เพื่อการควบคุมยาสูบ และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนพ.ย. 56-เม.ย. 57)
6.4.1 มีการผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่และยาสูบประเภทอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยคณาจารย์ นักวิจัย และ

1.25 รายละเอียดโครงการวิจัยเรือ่ ง “การ
สารวจความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการปฏิบัตติ ามนโยบาย เรื่อง การคุ้มครอง
สุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และจัด “เขตสูบบุหรี่”
เป็นการเฉพาะ ของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูข้อมูลได้จากฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์
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เกี่ยวกับบุหรี่และการนางานวิจัยนัน้ นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุข
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบัน
พัฒนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

6.5 มีระบบกลไกและฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการรองรับการทางาน
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยหลายเรื่องได้ถูกนาไปใช้ในการการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะและแผนงานด้าน
สาธารณสุขในระดับประเทศและระดับอื่นๆ รวมถึงก่อให้เกิดความตืน่ ตัวในสังคมในการเคลื่อนไหวเพือ่
รณรงค์การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในประชากรกลุ่มต่างๆ อีกด้วย
6.5.1 มีคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล กิจการนักศึกษา
การบริหารการศึกษา กายภาพและสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์
6.5.2 มีการจัดประชุมผู้แทนส่วนงานต่างๆ เพื่อผลักดันเรื่องมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่สู่การปฏิบตั ิในระดับ
ส่วนงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ดาเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยมหิดล (กาหนด
จัดในเดือนมีนาคม 2557)
6.5.3 มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงานด้านมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ดังนี้
- ข้อมูลจากผลงานวิจัย การสารวจความรู้ พฤติกรรม เจตคติ และการปฏิบัตติ ามนโยบายคุม้ ครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ และการจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
(ดาเนินการสารวจในปี 2556)
- ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากการสารวจความสุข (Happinometer) บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล (ดาเนินการสารวจในปี 2555)

เอกสารประกอบหมายเลข
ดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
(www.li.mahidol.ac.th)

1.1 สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่
835/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 สรุปจานวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
มหาวิทยาลัยมหิดล
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- ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจาปีของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยสู่ความสาเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็น”มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”
1. การกาหนดเรื่อง “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” เป็นนโยบายระดับมหาวิทยาลัย
2. การสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
3. การมีคณะกรรมการดาเนินงานด้านมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ที่มีการจัดระบบการทางานที่ชัดเจน ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น นักศึกษา บุคลากร กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์
4. การมีระบบการดาเนินการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ตามวงจรพัฒนาคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) และใช้ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ และทันสมัยในการดาเนินงาน
5. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ
6. ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยมหิดล (Organizational Capabilities) เช่น การมีโรงเรียนแพทย์ หน่วย/คลินิกให้ข้อมูลและ
บริการเลิกบุหรี่ งานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบุหรี่
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