
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร.  0 4371 750  

ที ่ มค 0032.205.3/213  วันที ่   1 ธันวาคม 2563                              

เรื่อง    รายงานผลการประชุมวางแผนตามโครงการหยุดบุหรี่ หยุดโรค “Stop smoke Stop disease”                     

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 

  ด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัด โครงการ
หยุดบุหรี่ หยุดโรค “Stop smoke Stop disease” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการ
ป้องกันโรคท่ีส าคัญในสถานศึกษา นั้น 

  ในการนี้ เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอรายงานผลการประชุมวางแผนตามโครงการ
หยุดบุหรี่ หยุดโรค “Stop smoke Stop disease” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

                                                                       (นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ ) 

                หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ 
 
 
 
 
                                                                                            ทราบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
โครงการหยุดบุหรี่ หยุดโรค “Stop smoke Stop disease”  

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปลอดบุหรี่ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุม 5A ชั้น5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สรุปกิจกรรมประชุม คืนข้อมูลระดมสมอง เพื่อหยุดบุหรี่ หยุดโรค “Stop smoke Stop disease”  
 
กลุ่มเป้าหมาย : แกนน านักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม 5A ชั้น5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ 

1 นายจิตรเทพ  อนุภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 นายนครินทร์  พันสีลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 นางสาวฟ้าใส  ภาแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 นายพงษ์วิวัฒน์  ก้องเวหา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 นางสาวสุภาพร  ค าสอนจิก เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 นายสุระวัชญ์ บัวจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 นางสาวนาริน ราหา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 นางสาวศศินา บาลศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 นางสาวกุลนิษฐา อภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 นางสาววรรัตน์ วุฒิสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 นายกิตติเชษฐ์ พรอันแสง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 นายอภิเดช ไชยทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 นายเสถียรพงษ์ พลเยี่ยม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14 นายพุทธศักดิ์ ปิ่นนาค เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 นายสกาย มหามาต เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 นางสาวพันธ์ธิรา  จันทรเศรษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 นางสาวลัดดาวัลย์  หางลาสิงห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 นางสาวอวัสดา  จ าปามูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19 นายสุเมธา  สุวรรณศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 นางสาวกฤษณา  ทัพขวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ 

21 นาย ภูวนัตถ์  ปธิรูโป เทคโนโลยีสารสนเทศ 

22 นายกฤชณรงค์ แจ่มประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

23 นายกิตติกร ชมภูทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24 น.ส.เนตรวรัตน ์ยุบลมัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

25 นายสิริภาส เกตุแสง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

26 นายสุเมธา  สุวรรณศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

27 นายสุระวัชญ์ บัวจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

28 น.ส. มลฤด ีวงษ์พล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

29 น.ส. อมลรดา ตนทา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30 นาย สหรัฐ เหล่ามาลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

31 น.ส. ออมศิญา ทองสุพรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

32 น.ส. กุลนิษฐา อภัยศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

33 น.ส. ดรุณ ีพุดศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

34 น.ส. นภิาพร มะเค็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

35 นาย สุทธิพร จันภักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

36 น.ส.กัญญารัตน์ เที่ยงจิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 

37 นาย กิตติพงษ์ ลาภใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

38 น.ส. วรรัตน ์วุฒิสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

39 นาย ธนพล สว่างภพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

40 นายประสงค์ศักดิ์ ตาลไธสง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลการสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สาเหตุปัญหา ภาพฝัน/สิ่งที่อยากเห็น กิจกรรมที่จะด าเนินงาน หมายเหตุ 
- ความเครียด 
- การอยากรู้อยากลอง 
- ความเข้าใจที่ผิดๆ 
- คนในครอบครัว 
- สภาพแวดล้อมในชุมชน
และสถานศึกษา 

1.ลดอัตราการสูบบุหรี่ 
2.เพ่ิมอัตราการเลิกบุหรี่ 

1.การสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องโทษ
ของบุหรี่ เพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในเรื่องความร้ายแรง
ของโรคท่ีเกิดจากบุหรี่ 
2.การสร้างกิจกรรมสันทนาการ/
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสร้าง
กิจกรรมร่วม 
 

กิจกรรมการ
ด าเนินงานดังกล่าว
เป็นการระดมความ

คิดเห็นและเสนอแนะ
จากกลุ่มนักศึกษา 



สาเหตุปัญหา ภาพฝัน/สิ่งที่อยากเห็น กิจกรรมที่จะด าเนินงาน หมายเหตุ 
  3. การจัดท าการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิด
จากบุหรี่ ภายในคณะและ
มหาวิทยาลัย 

 

 
 

   

              ผู้สรุปรายงานการประชุม
                                                                (นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ )     
                หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ 
       

   

 

                ผู้รับรองรายงานการปะประชุม 

                                 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)   

               รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการ 

                                                                      และสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

 

 


