
ตามนโยบาย “มหาวทิยาลยัปลอดบหุรี”่ ของมหาวทิยาลยัมหดิล

การดาํเนนิการตามมาตรฐาน
การพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาปลอดบุหรี ่7 ตัวชี้วัด

สถาบันโภชนาการ
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แผนการดาํเนนิงาน

แผนการดาํเนนิการ เดือน  / ป� 2565

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

สํารวจผู�สูบ จัดทํานโยบายฯ และ
ประชาสัมพันธ�

สํารวจและจัดทําพ้ืนที่สูบบุหรีโดยเฉพาะ

จัดทําเว็บไซต�

ส�งเสริมการเรียนการสอน/อบรม

ส�งเสริมการบําบัดฟ��นฟู

ส�งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม



1. มีนโยบายและการดาํเนนิงานในเรือ่งสถาบนัโภชนาการปลอดบหุรีต่ามมาตรการ
ทางกฎหมายทีก่ําหนดไว�ใน พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑ�ยาสบู พ.ศ. 2560
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1.1 คําสั่งสถาบนัโภชนาการ เรื่อง แต�งตั้งคณะทาํงานสถาบนัโภชนาการเป�นส�วนงานปลอดบหุรี่
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1.2 ประกาศสถาบนัโภชนาการ เรื่อง นโยบายคุ�มครองผู�ไม�สบูบุหรี ่และกาํหนดจดั “เขตสบูบหุรี”่ เป�นการเฉพาะ พ.ศ. 2565

5

สถาบันฯ ดําเนินการ  จัดทํานโยบายคุ�มครอง       
ผู�ไม�สูบบุหร่ี เป�นการเฉพาะ  พ.ศ.2565 โดยยึดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยัฯ เสร็จสิ้นเรียบร�อยแล�ว



1.3 ประกาศสถาบนัโภชนาการ เรื่อง แนวปฏบิตัใินการดาํเนนิการกรณทีี่มกีารฝ�าฝ�นสบูบหุรีใ่นเขตปลอดบหุรี่ พ.ศ. 2565
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สถาบันฯ ดําเนินการ  จัดทําแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินการกรณีท่ีมีการฝ�าฝ�นสูบ
บุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ. 2565 โดยยึด
ตามแนวปฏบิตัขิองมหาวิทยาลัยฯ เสร็จสิ้น
เรียบร�อยแล�ว

Version ภาษาไทย



1.3 ประกาศสถาบนัโภชนาการ เรื่อง แนวปฏบิตัใินการดาํเนนิการกรณทีี่มกีารฝ�าฝ�นสบูบหุรีใ่นเขตปลอดบหุรี่ พ.ศ. 2565
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สถาบันฯ ดําเนินการ  จัดทําแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินการกรณีท่ีมีการฝ�าฝ�นสูบ
บุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ. 2565 โดยยึด
ตามแนวปฏบิตัขิองมหาวิทยาลัยฯ เสร็จสิ้น
เรียบร�อยแล�ว

Version ภาษาอังกฤษ



2. การประชาสมัพันธ�เกี่ยวกบันโยบายสถาบนัโภชนาการปลอดบหุรี่
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑ�ยาสบู พ.ศ.2560 โดยเฉพาะอย�างยิ่งการประชาสมัพันธ� 
แจ�งเตอืน ควบคมุดแูล ห�ามปราม หรือดาํเนนิการอืน่ใดเพือ่ไม�ให�มกีารสบูบหุรีใ่นเขตปลอดบหุรีฯ่ 
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ประชาสมัพนัธ�ภายในสถาบนัโภชนาการ (เวียนแจ�งประกาศให�บคุลากรรบัทราบ)

คณะทํางานของสถาบันฯ ได�มีการประชาสัมพันธ�ผ�านทางอีเมล ให�บุคลากรทุกท�านของสถาบันฯ 
ได�รับทราบถึงแนวปฏิบัติในการดําเนินการกรณีท่ีมีการฝ�าฝ�นสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ. 2565 และ
นโยบายคุ�มครองสุขภาพผู�ไม�สูบบุหร่ี และจัด “เขตสูบบุหร่ี” เป�นการเฉพาะ พ.ศ. 2565
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ประชาสมัพนัธ�ภายในสถาบนัโภชนาการ (เวียนแจ�งประกาศให�นกัศึกษารบัทราบ)

หน�วยบริหารการศึกษา ของสถาบันฯ 
ได�มีการประชาสัมพันธ�ผ�านทางอีเมลและ 
Line Official Account (INMU Educational 
Unit) ให�นักศึกษาทุกช้ันป� ทุกหลักสูตรของ
สถาบันฯ ได�รับทราบถึงแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการกรณีท่ีมีการฝ�าฝ�นสูบบุหร่ีในเขต
ปลอดบุหร่ี พ.ศ. 2565 และนโยบายคุ�มครอง
สุขภาพผู�ไม�สูบบุหร่ี และจัด “เขตสูบบุหร่ี” 
เป�นการเฉพาะ พ.ศ. 2565
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ทางเข�าตึก ในลิฟต�

ห�องสมุด

ทางเดิน

ด�านข�างอาคาร และที่จอดรถ ร�านอาหารหลังสถาบันฯ

ติดป�ายรณรงค�และเอกสารความรู�ในบรเิวณต�างๆ ของสถาบนัโภชนาการ



หน�าลิฟต�

ทางเดินข้ึนห�องเรียนชั้น 5 หน�าห�องน้าํหญิงหน�าห�องน้าํชาย

บอร�ดประชาสัมพันธ�ชั้น 4บอร�ดประชาสัมพันธ�หน�าห�องหน�วยบริหารการศึกษา
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ติดป�ายรณรงค�และเอกสารความรู�ในบรเิวณต�างๆ ของสถาบนัโภชนาการ



3. ส�งเสรมิให�มกีารพัฒนาศักยภาพนสิตินกัศึกษาและผู�รบัผดิชอบอื่นๆ ในการพัฒนา
สถาบนัอดุมศึกษาปลอดบหุรี ่รวมถงึเครอืข�ายในพืน้ที ่
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ดําเนินการส�งเสริมและประชาสมัพนัธ�กจิกรรมของมหาวทิยาลยั/ส�วนงานอืน่
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สถาบันฯ ดําเนินการส�งเสริมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยท่ีช�วยสนับสนุนการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี   โดยการ
ประชาสัมพันธ�กิจกรรมให�นักศึกษาทราบ
ผ�านทาง Line Official Account (INMU 
Educational Unit) 



4. การจดัการเรยีนการสอนควบคุมยาสบูในหลกัสตูรหรอืนอกหลกัสตูร
อย�างเป�นรปูธรรม
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สอดแทรกความรู�พษิภยับหุรีใ่นหลกัสตูรฝ�กอบรมต�างๆ

วันท่ี 3 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย� 
ดร.เอกราช เกตวัลห� ประธานคณะทํางานสถาบัน
โภชนาการเป�นส�วนงานปลอดบุหร่ี ได�ช้ีแจงนโยบาย
คุ�มครองสุขภาพผู�ไม�สูบบุหร่ี และจัด “เขตสูบบุหร่ี” 
เป�นการเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการกรณีที่มีการฝ�าฝ�นสูบบุหร่ีในเขตปลอด
บุหร่ี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงโทษและพิษภัยของบุหร่ี
ให� นักศึกษาใหม� ได� รับทราบ ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษา ป�การศึกษา 2565

สอดแทรกความรู�พษิภยัของบหุรีใ่นวนัปฐมนเิทศนกัศกึษา
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สอดแทรกความรู�พษิภยับหุรีใ่นหลกัสตูรฝ�กอบรมต�างๆ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย� 
ดร. เอกราช เกตวัลห�  ประธานคณะทํางานสถาบัน
โภชนาการเป�นส�วนงานปลอดบุหร่ี ได� ช้ีแจงนโยบาย
คุ�มครองสุขภาพผู�ไม�สูบบุหร่ี และจัด “เขตสูบบุหร่ี” เป�น
การเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวปฏิบัติในการดําเนินการ
กรณีท่ีมีการฝ�าฝ�นสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ. 
๒๕๖๕ รวมถึงโทษและพิษภัยของบุหร่ีให�บุคลากรได�รับ
ทราบ ในวันประชุมเจ�าหน�าท่ีฝ�ายสนับสนุนวิชาการ 
ลูกจ�าง ลูกจ�างช่ัวคราว คร้ังที่ 4/2565

สอดแทรกความรู�พษิภยัของบหุรีใ่นวนัประชมุเจ�าหน�าทีฝ่�ายสนบัสนนุวชิาการ ลูกจ�าง ลูกจ�างชัว่คราว



5. สนับสนนุและส�งเสรมิให�มกีารจดัการความรู� งานวจิยั นวัตกรรม 
เพื่อให�เกดิการพัฒนาและการเผยแพร�ประชมุแลกเปลีย่นผลงานของภาคีเครอืข�าย 

อันจะนาํไปสู�การขบัเคลือ่นสถาบนัอดุมศึกษาปลอดบหุรี่
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ผลงานวจิยั
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 Anti-Inflammatory Effect of Rice Bran Oil on Cigarette Smoke Extract-
Induced Emphysema in Mice.

- น้ํามันรําข�าว แกมม�าออริซานอลสูง ยับย้ังการอักเสบในหนูทดลองที่มภีาวะโรคถุงลมโป�ง
พองจากการได�รับสารสกดัควันบุหรี่

- น้ําพริกตาแดงยับย้ังต�อต�านอนุมูลอสิระในหนูทดลองที่
ได�รับควันจากบุหรี่

- น้ํามันงาม�อน ยับย้ังการอักเสบและออกซิเดทีฟสเตรสใน
หนูทดลองที่มีภาวะโรคถุงลมโป�งพองจากการได�รับสาร
สกัดควันบุหรี่



6. สนับสนนุและส�งเสรมิการป�องกนัอนัตรายทางสขุภาพให�แก�ผู�ทีไ่ม�สบูบหุรี ่                   
โดยการจดัสิง่แวดล�อมปลอดบหุรีต่ามกฎหมาย
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วางแผนจดัทํา Website ประชาสมัพนัธ� และระบบร�องเรยีน

21

• มีไอคอน        ที่หน�า internet ของสถาบันโภชนาการ เพ่ือเช่ือม
ไปยังอีกหน�าเว็บไซต�หนึ่ง

• ในเว็บไซต�        จะเป�นการประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสาร เอกสาร
เกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ ความรู�ต�างๆ ที่สนับสนุนในเร่ือง
สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี รวมทั้งมีระบบรับข�อร�องเรียน

• เว็บไซต�นี้สามารถเข�าถึงได�ทั้งนักศึกษา บุคลากรของสถาบันฯ
และมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอก เพ่ือเป�นการเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารให�ทราบโดยทั่วกัน



7. สนับสนนุและส�งเสรมิการคัดกรอง บําบัด ฟ��นฟู และส�งต�อผู�สบูบหุรีท่ีต่�องการเลกิบหุรี่
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สถาบนัฯ ได�ส�งบคุลากรผู�สบูบหุรีท่ีส่มคัรใจเข�าร�วมโครงการ
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