
การขับเคลื่อนตามมาตรฐานการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 7 ตัวชี้วัด

โดย รศ.ดร.ทพญ.วรางคณา  ชิดช่วงชยั
คณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัยมหดิล



ค าสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานปลอดบุหรี่



การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่



คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย”    
ครั้งท่ี 3  (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และ รองศาสตราจารย์ ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย  พร้อมท้ังเข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์    
ชี้น าสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจ าปี 2563-2565

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ 
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ รวมถึงเครือข่ายในพื้นที่



การจัดการเรียนการสอนการควบคุมยาสูบในหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice”
ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์  ชั้นปีที่ 4  ก่อนลงปฏิบัติงานคลินิก

เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติวิธีการให้ค าแนะน า และช่วยเลิกบุหร่ีในผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ได้อย่างถูกต้อง



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking cessation practice”
ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา  2565

ในวันที่  22  เมษายน  2565

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างแผนงานย่อยชุดที่ 4 สนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แกนน านิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในการ ควบคุม
การบริโภคยาสูบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่ก าลังจะจบการศึกษาเป็นทันตแพทย์ใหม่ สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการแนะน าให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และใน
การช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่อย่างถูกต้อง





จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” ส าหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meetings โดยมี ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ, รศ.ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, 
รศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย, อ.ดร.ทพญ.สุจิวรรณ  สืบบุก สังขมณี และ อ.ทพ.พีร์ โตโพธิ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพ่ือให้มีการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาหลังปริญญาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมถึงอันตรายของ
การบริโภคยาสูบที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบ และทางทันตกรรม ทราบแนวทางการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการ
เผยแพร่ประชุมแลกเปลี่ ยนผลงานของภาคี เครือข่ าย อันจะน าไปสู่ การขับเคลื่ อน
สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วง 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

ปี พ.ศ. 2560 “นิทรรศการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการงดสูบบหรี่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ 100%”



ปี พ.ศ. 2561
“คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100% ปกป้องหัวใจ ห่างไกลบุหรี่”



ปี พ.ศ. 2562   “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สูบบุหรี่เป็นศูนย์ เพ่ือปอดที่ไม่สูญ”



ปี พ.ศ. 2564  ได้จัดในรูปแบบ นิทรรศการออนไลน์ “ไม่สูบ ไม่ทรุด หยุดสูบถาวร” โดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 



เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเท ศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จัดการบรรยาย เรื่อง “บุหรี่กับหมอฟัน แนะน าอย่างไรให้ จึ้ง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทันตแพทย์หญิงรักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ , 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย, ทันตแพทย์สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย, ดร. ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงทิพนาถ วิชญาณรัตน์, และ
แพทย์หญิงณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live



ตัวแทนนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารเพื่อรณรงค์ทาง 
Social Media (NoNo2022 : Official Launch “NoNo Cafe' The Alternative Fresh & Cool Life”) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2565  
ณ บริเวณรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และการอบรมบริเวณ TK park เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ

สามารถดูภาพกิจกรรม ได้ที่  https://youtu.be/dj2q5V3A6GM

https://youtu.be/dj2q5V3A6GM


สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันอันตรายทางสุขภาพให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่โดยการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย  โดยป้ายรณรงค์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 100% ป้ายห้ามสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ





สนับสนุนและส่งเสริมการคัดกรอง บ าบัด ฟื้นฟู และส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่

มีการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยา เพื่อใช้ส าหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่แก่บุคลากร  และนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ


