
โครงการการพฒันาโครงการการพฒันา

สถาบันการศึกษาระดับสถาบันการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลยัปลอดบุหรี่มหาวิทยาลยัปลอดบุหรี่

ตนแบบตนแบบ  โดยพยาบาลโดยพยาบาล

สํานักวิชาพยาบาลศาสตรสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

กรกฎาคมกรกฎาคม  25522552



สํารวจขอมูลการสูบบุหรี่ และการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ครอบคลุมอาจารย บุคลากร
สายสนับสนนุ คนงาน นักศึกษาทุกสํานักวิชา ทุกหลักสตูร 
(Pretest Assessment)
สํารวจขอมูลการสูบบุหรี่ และการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของ
ครอบครัวอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน คนงาน นักศึกษาทุก
สํานักวิชาทุกหลกัสูตร

วิเคราะหขอมูลสถานการณการสูบบุหรี่ และการสัมผัสควันบุหรี่มือ
สองของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และครอบครัวเพื่อ
แยกกลุมผูสูบ กลุมผูสัมผัสควันบุหรี่มือสอง และกลุมที่ยังไมสูบ 
เพื่อวางแผนการปฏิบัติเพื่อควบคุมยาสูบ



รายงานการวิจัยรายงานการวิจัย  เรื่องเรื่อง  การสาํรวจขอมูลการสูบบุหรี่และการสัมผัสควันการสาํรวจขอมูลการสูบบุหรี่และการสัมผัสควัน

บุหรี่มือสองของบุคลากรบุหรี่มือสองของบุคลากร  และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

วัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลการสูบบุหรี่และการสัมผัสควันบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

กลุมตัวอยาง : อาจารย เจาหนาที่ปฏบิัติงานและลูกจาง นกัศึกษาระดับป.ตรี และ ป.โท 
จาํนวน 3,339 คน
ผลการวจิยั (คิดเปนรอยละ)

กลุม

ตัวอยาง

ขอมูล

ภาพรวม อาจารย จนท. 
และลูกจาง

นศ.ป.ตรี นศ.ป.โท

อัตราการสูบบุหรี่ 2.76 11 2.5 7

ผูสัมผัสควนับุหรี่มือสอง อาจารย 43/ จนท.71 46.4 21.5

เห็นดวยกับโครงการฯ 81.8 67.2 80

สนใจเขารวมโครงการฯ 54.5 55.7 22.5



สรางคูมือ/แนวทางปฏิบัติ และสือ่เพื่อการควบคุมการ
บริโภคยาสบู โดยคณาจารยสาํนักวิชาพยาบาลศาสตร 
มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง

ประชาพิจารณคูมือ/แนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมการ

บริโภคยาสูบโดยผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
เครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแหง

ประเทศไทย

จัดพิมพคูมือ/แนวทางปฏิบัติ/สื่อเพื่อการควบคุมการ

บริโภคยาสูบ



คูมือคูมือ//แนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ// สื่อเพือ่การควบคุมการบริโภคยาสูบสื่อเพือ่การควบคุมการบริโภคยาสูบ



การพัฒนาแกนนําการพัฒนาแกนนํา  ::  ขั้นตอนการเตรียมโครงการขั้นตอนการเตรียมโครงการ

4. การเตรียมเนื้อหาสาระที่จะ
ถายทอดหรือใหความรู

5. กําหนดวิธีการถายทอด
ความรูใหแกแกนนาํ

6. การเตรียมอบรมแกนนาํ

1. การประชุมเพื่อกําหนด
ลักษณะของแกนนํา

2. ประชาสัมพันธโครงการใน
มหาวิทยาลัย

3. ประกาศรับสมัครแกนนาํ

แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ



โครงการโครงการ

การพัฒนาแกนนําเพื่อการควบคุมการบรโิภคยาสูบการพัฒนาแกนนําเพื่อการควบคุมการบรโิภคยาสูบ

วันที ่17 – 19 มกราคม 2552 (3 วนั)
ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาผูมีความสนใจ
ที่จะเขารับการพัฒนาศักยภาพแกนนํา จํานวน 
123 คน



แนวทางกิจกรรมแนวทางกิจกรรม
การพฒันาแกนนําแบงออกเปน 

กิจกรรมที่ 1 – การเตรียมแกนนํา
กิจกรรมที่ 2 – การฝกเขียนโครงการเพือ่การควบคุมการบรโิภคยาสูบ
กิจกรรมที่ 3 – การเสริมความรูในการปองกันและควบคุมการบริโภค
บุหรี่

กิจกรรมที่ 4 – การฝกทักษะชีวิตที่จําเปนในการเปนแกนนําควบคุม
การบรโิภคบุหรี่

กิจกรรมที่ 5 – การขยายความรูสูเพื่อน
กิจกรรมที่ 6 - การจัดนิทรรศการเผยแพรความรู



ภาพกจิกรรมตางๆภาพกจิกรรมตางๆ  ในโครงการในโครงการ



การจัดใหแกนนาํไดเขาการจัดใหแกนนาํไดเขาทศันทศันศึกษาถึงศึกษาถึง

ปญหาที่เกดิขึ้นจากการสูบบุหรี่ปญหาที่เกดิขึ้นจากการสูบบุหรี่

ณณ   โรงพยาบาลเชี ยงรายประชานุเคราะหโรงพยาบาลเชี ยงรายประชานุเคราะห  และและ  
โรงพยาบาลแมจันโรงพยาบาลแมจัน



การประกวดสรางสื่อประเภทตางๆการประกวดสรางสื่อประเภทตางๆ
ทานคิดไหมวา ม.ฟ.ล.
ของเราควรปลอดบุหรี่
ทานคิดไหมวา ม.ฟ.ล.
ของเราควรปลอดบุหรี่

ขอเชิญคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาสงผลงาน
เกี่ยวกับการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดังนี้
ประเภทที่ 1 สื่อนิ่ง

• Poster  หรือ
• แผนพับ หรือ
• สติกเกอร หรือ
• Logo มฟล.ปลอดบุหรี่ หรือ

ประเภทที่ 2 สื่อเคลื่อนไหว
• clip VDO (3-5 นาที)  

ประกวดชิงรางวัลเงินสด โดยไมจํากัดชนิดและผลงาน
สงมาที่ : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร อาคาร E2 ชั้น 3

ภายในวันที่ 9 มกราคม 2552 กอนเวลา 17.00 น.

ขอเชิญคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาสงผลงาน
เกี่ยวกับการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดังนี้
ประเภทที่ 1 สื่อนิ่ง

• Poster  หรือ
• แผนพับ หรือ
• สติกเกอร หรือ
• Logo มฟล.ปลอดบุหรี่ หรือ

ประเภทที่ 2 สื่อเคลื่อนไหว
• clip VDO (3-5 นาที)  

ประกวดชิงรางวัลเงินสด โดยไมจํากัดชนิดและผลงาน
สงมาที่ : สํานักวิชาพยาบาลศาสตร อาคาร E2 ชั้น 3

ภายในวันที่ 9 มกราคม 2552 กอนเวลา 17.00 น.

ประเภทที่ 1
รางวัลที่ 1: 3,000 บาท  รางวัลที่ 2 : 2,000 บาท 
รางวัลที่ 3 : 1,000 บาท รางวัลชมเชย : 500 บาท
ประเภทที่ 2
รางวัลที่ 1: 5,000 บาท  รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท รางวัลชมเชย : 1000 บาท

ประเภทที่ 1
รางวัลที่ 1: 3,000 บาท  รางวัลที่ 2 : 2,000 บาท 
รางวัลที่ 3 : 1,000 บาท รางวัลชมเชย : 500 บาท
ประเภทที่ 2
รางวัลที่ 1: 5,000 บาท  รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท รางวัลชมเชย : 1000 บาท



ชนะเลิศประเภทสื่อโปสเตอรชนะเลิศประเภทสื่อโปสเตอร



POSTERPOSTER



POSTERPOSTER



POSTERPOSTER



แผนพับแผนพับ



 ชนะเลิศประเภทชนะเลิศประเภทสื่อแผนพบัสื่อแผนพบั



ชนะเลศประเภทชนะเลศประเภทสอสอ  
STICKERSTICKER



STICKERSTICKER



STICKERSTICKER



STICKERSTICKER



ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

และพมาและพมา



ภาษาจีนภาษาจีน



ภาษาจีนภาษาจีน



STICKERSTICKER



POSTERPOSTER







การเผยแพรการเผยแพร

ประชาสัมพันธตามประชาสัมพันธตาม

สถานที่ตางๆสถานที่ตางๆ



รถไฟฟาที่วิ่งวนรอบมหาวิทยาลัย



ปายประชาสมัพันธสํานักวิชาตางๆปายประชาสมัพันธสํานักวิชาตางๆ



หองน้ําของอาคารเรยีนและสํานักงานตางๆหองน้ําของอาคารเรยีนและสํานักงานตางๆ



สโมสรนักศกึษาและหองอาหารสโมสรนักศกึษาและหองอาหาร



หอพักนักศึกษา

ทางเดินทางขึ้นตึกตางๆ



หนวยยานพาหนะของมหาวทิยาลยัหนวยยานพาหนะของมหาวทิยาลยั



การประชาสัมพันธ ณ บริเวณตางๆ ของมหาวิทยาลัย



การประชาสัมพันธ ณ บริเวณสวนหนามหาวิทยาลยั



ปายไฟประชาสมัพันธขอความรณรงคปายไฟประชาสมัพันธขอความรณรงค
หางไกลบุหรี่ ชีวีสดใส
คนรุนใหมไมสูบบุหรี่

อนาคตมีคา เมือ่บอกลา...เลิกบุหรี่
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนมหาวิทยาลยัปลอดบุหรี่

ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง
พิษของบุหรี่ตอสตรี ยิง่มีมากกวาบุรุษ
บุหรี่ทุกชนดิ นาํชีวิตสูความตาย
บุหรี่คราชีวิต อยาหลงผิด ตกเปนเหยื่อ
เยาวชนรุนใหม รวมใจ ตานภยับุหรี่



การจัดบอรดนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่การจัดบอรดนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่
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