
     
 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่นี้  จัดท าร่วมกันโดย กรมควบคุมโรค (ส านักควบคุมการบริ โภคยาสูบ)                   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 
(เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่) ได้ปรับปรุงมาจาก 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ * เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายผล                   
การด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกระดับ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา (ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560) รวมถึงเกณฑ์
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่                         
โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานฯประสบผลส าเร็จ ดังนี ้

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 
1. การก าหนดนโยบาย 
“สถานศกึษาปลอดบุหร่ี” ของ
สถานศึกษา 

1.1 จัดท านโยบายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้บริหาร 
1.2 ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งเผยแพร่ 

นโยบายสู่นักเรียน/นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ            
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีการระบุการห้ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษา                         
ตามทีก่ฎหมายก าหนด และมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
2. การบริหารจัดการใน
สถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

2.1 จัดตั้งคณะท างานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน  
2.2 ส ารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา เช่น จ านวนผู้สูบบุหรี่ ความต้องการเลิกบุหรี่  

การพบเห็นการละเมิดการสูบบุหรี่  
2.3 ติดตามผลการด าเนินงาน โดยคณะท างานของสถานศึกษา และจะต้องมีการประเมินตนเอง

ในการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (รายละเอียดตามแบบฟอรม์ประเมินตนเอง)  
3. การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
“สถานศกึษาปลอดบุหร่ี” 

3.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายก าหนด และ  
ต้องมีการด าเนินการ ดังนี ้

3.1.1  มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้เห็นชัดเจน บริเวณทางเข้า - ออก   
สถานศึกษา ทุกช่องทาง 

3.1.2  มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้เห็นชัดเจน บริเวณทางเข้า - ออก
อาคาร และภายในอาคารสถานท่ี 

3.1.3  ไม่มีอุปกรณ์/ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี่ เช่น ท่ีเขี่ยบุหรี ่
3.1.4  เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบรเิวณสถานศึกษา 

3.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ไม่ใหเ้อื้อต่อการสูบบหุรี่ในสถานศึกษา 
4. การสอดแทรกเร่ืองบุหร่ีในการเรียน
การสอนและกจิกรรมนอกหลักสูตร 

4.1 วางแผนและก าหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรก เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ใน 
     รายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกหลักสูตร 
4.2 ถ่ายทอด/สื่อสาร/สอดแทรก/เน้นย้ า เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ในรายวิชา                  

และกิจกรรมต่างๆทั้งใน และนอกหลักสูตร 
5. การมีส่วนร่วมของนักเรียน/
นักศึกษาในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

5.1 ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันเพ่ือควบคุมยาสูบ ท้ังบริเวณ
ในและนอกสถานศึกษา 

5.2 ส่งเสริมให้ นักเรียน/นักศึกษา ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ ใน
ช่องทางที่หลากหลาย  

5.3 ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา สร้างสรรคส์ื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาใน
สถานศึกษามีภมูิคุ้มกันในการปกป้องตนเองจากการสูบบหุรี ่

5.4 ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่ และชักชวนให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่ 
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7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 

* 7 มาตรการเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ี ปรับปรุงจาก 7 มาตรการเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ี ของเครือข่ายครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 
6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/
นักศึกษาไม่ให้สูบบุหร่ี 
 
 
 

6.1 มีกระบวนการป้องกัน คัดกรอง และติดตามนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการริเริ่มสูบ
บุหรี่ของนักเรียน/นักศึกษา 

6.2 มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียน/นักศึกษาที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่แบบบูรณาการ รวมทั้งมีการติดตามผลการ
เลิกสูบบุหรี่ของนักเรียน/นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

6.3 มีกระบวนการส่งต่อนักเรียน/นักศึกษาที่สูบบุหรี่เข้าสู่ระบบบริการเลิกบุหรี่ตามความ
เหมาะสม และติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบบริการเลิกสูบ
บุหรี่อย่างต่อเนื่อง 

7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

7.1 มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ร่วมกับชุมชน 
7.2 ช้ีแจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชน ไม่ให้จ าหน่ายบุหรี่ให้แก่เยาวชน ตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด 
7.3 ผลักดันใหผู้้น าชุมชนก าหนดนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานบ้านและชุมชนปลอดบหุรี ่

 

 
 
 

1. นิยามศัพท ์
1) “สถานศกึษาปลอดบุหร่ี” หมายถึง สถานศึกษาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี ้

1.1 เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดให้สถานที่ทุกพื้นที่ของสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                 
ฉบับที่ 19 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 (ปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้ จนกว่าจะถูกยกเลิกฉบับนี้) 
และตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  
1.2 มีการด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา และมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเมื่อพบว่ามีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 
1.3 มีการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้แก่เยาวชน ทั้งนี้ แม้ว่าจะยังมี
บุคลากรหรือนักเรียน/นักศึกษาที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ก็ตาม แต่บุคคลเหล่านั้นต้องไม่สูบบุหรี่ในบริเวณเขตสถานศึกษา 

2)  “สถานศึกษา” หมายถึง โรงเรียน/สถานศึกษาทกุระดับ ทุกสังกัด 
3)  “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ หรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และ             

ให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภค โดยวิธีสูบ ดูด อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปใน
ปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน เช่น บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า ซิการ์ เป็นต้น                   
(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560) 

2. การเข้าร่วมด าเนินการสถานศกึษาปลอดบุหร่ี 
1) สถานศึกษาปลอดบุหร่ี คือ โรงเรียน/สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด โดยเฉพาะสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และกรุงเทพมหานคร ที่ด าเนินงานตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยโรงเรียน/สถานศึกษาสามารถติดต่อ/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
1.2  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
1.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
1.4 ส านักการศึกษา และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
1.5 ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ : แนวทางการด าเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเ้หมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของสถานศึกษา/พื้นทีไ่ด้               
โดยอยู่ภายใต้ 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี ่
ยกเว้น มาตรการที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหร่ี ใหด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดให้ครบทุกประเด็น  
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2) สถานศึกษาปลอดบุหร่ีต้นแบบ คือ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่  ได้ครบถ้วน                   
ทั้ง 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และผ่านเกณฑ์ประเมินส าหรับสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ  รวมทั้งมีความ
พร้อมท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานแก่โรงเรียน/สถานศึกษาอื่น 

3. การสนับสนนุสื่อ ตดิต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที ่
1) กลุ่มพัฒนาภาคเีครือข่ายและการสื่อสาร  ส านักควบคุมการบรโิภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

โทร. 0-2580-9354 
2) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828 และที่เว็บไซต ์http://www.ashthailand.or.th 
3) เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบหุรี ่ โทร. 0-2278-1828 และที่เว็บไซต ์

http://www.smokefreeschool.net 
4. การสนับสนนุการช่วยเลิกบุหร่ี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที ่

1) ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแ์ห่งชาติ (สายด่วน Quitline) โทร. 1600 และทีเ่ว็บไซต ์

http://www.thailandquitline.or.th 
2) สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิสารเสพตดิแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย ์โทร. 0-2531-0080 และที่เว็บไซต ์

http://www.thanyarak.go.th 
3) คลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6600 ต่อ 1094 และที่เว็บไซต ์

http://www.gj.mahidol.ac.th 
4) คลินิกฟ้าใส หรือคลินิกเลิกบุหรี่ ในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ  

 

 

 

 

โดย กลุม่พัฒนาภาคเีครือข่ายและการสื่อสาร  
ส านักควบคุมการบรโิภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 

http://www.ashthailand.or.th/
http://www.thailandquitline.or.th/site/
http://www.thanyarak.go.th/
http://www.gj.mahidol.ac.th/

