
 
 

 
 

 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ (นานาชาติ) คร้ังท่ี 2 

“Moving Towards a Smoke Free Brain & Mental Balance: clinical and community  
level interventions in the next normal” 

จัดโดยเครอืข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย Truman State 
University USA, Faculty of Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia  

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสงัคมไทยปลอดบุหรี่ร่วมกันระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์มหิดล  

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom  
 

หลักการและเหตผุล 
 ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี ่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายเพื ่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เครือข่ายพยาบาลเพื ่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย                           
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมยาสูบโดยบูรณาการกิจกรรม
ของโครงการด้านการควบคุมยาสูบควบคู่กับการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ
แสดงบทบาทที่ครอบคลุมการป้องกันผู้สูบรายใหม่ การช่วยให้เลิกบุหรี่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ผ่านทาง 
“ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งในและนอก
สถาบันได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนักศึกษาพยาบาลแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการเครือข่ายพยาบาล เพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ให้สามารถขับเคลื่อนและสร้างสังคมไทยให้
ปลอดบุหรี่ จากสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงส่งผลให้ชมรมฯต้องปรับรปูแบบกิจกรรมให้
สามารถขับเคลื ่อนต่อได้ เพื ่อยกระดับศักยภาพด้านการสื่อสาร เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่าย
ระดับประเทศและนานาชาติ ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่  
 มีความประสงค์ขออนุญาตจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ (นานาชาติ) ครั้งที่ ๒ เรื่อง “Moving Towards  
a Smoke Free Brain & Mental Balance: Clinical And Community Level Interventions In The Next 
Normal” จัดโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย Truman State 
University USA,  Faculty of Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia                  
ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ร่วมกันระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์มหิดล คณะพยาบาลศาสตร์
เก ื ้อการ ุณย ์ มหาว ิทยาล ัยนวม ินทราธ ิราช คณะพยาบาลศาสตร์  มหาว ิทยาล ัยราชภัฏนครปฐม และ                                
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสส ัมชัญ  โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่                           
๑) Mr.Danieal K. Guyot ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับสมดุลภาพภายในร่างกาย (Biofeedback) Parkland College 

   



Health Professions, Illinoi USA, ๒ )  Dr.Fredric Shaffer, Professor of Psychology Director, School of 
Social and Cultural Studies Truman State University, Missouri, USA และ ๓) Dr. Sumarno Adi Subrata, 
Department of Adult Nursing, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia แล ะก า ร นำ เ ส นอ
กิจกรรมการควบคุมบุหรี่ของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเครือข่าย
ภาคกลาง โดยคณะพยาบาลศาสตร์มหิดล คณะพยาบาลศาสตร์เก ื ้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธ ิราช                    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสส ัมชัญ                          
โดย ผศ.ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ เป็นผู้กล่าวรายงานและเรียนเชิญ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย กล่าวเปิดงานและร่วมสัมมนา
ผ่านระบบ Zoom ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.  -  ๑๒.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมยาสูบและอาจารยท์ี่ปรึกษาชมรมนักศึกษา
พยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่ครอบคลุมในการเลิกสูบบุหรี่ 

2. เพื่อให้นักศึกษาในชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตระหนัก
ถึงบทบาทพยาบาลในการช่วยลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ได้อย่างเหมาะสมในยุคหลังการระบาดของ              
เช้ือโควิด - 19 ได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์
มหาว ิทยาล ัยมห ิดล คณะพยาบาลศาสตร ์  เก ื ้ อการ ุณย ์  มหาว ิทยาล ัยนวม ินทราธ ิราช                                
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลในระดับนานาชาติ ในการจัดสัมมนาวิชาการ (นานาชาติ) 
ระหว่างวิทยากร จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย 

กิจกรรมของโครงการสัมมนาวิชาการ (นานาชาติ) ครั้งท่ี ๒ 
 การบรรยาย/อภิปรายการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาพยาบาล  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  และผู้สนใจ รวม 200 คน 
คุณสมบัติผู้เข้า 

1. สมาชิกชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ 

สถานท่ีและเวลา 
 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑7.๐๐ น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting  
การประเมินผล 
 ประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรมด้วยแบบสอบถาม และติดตามแผนการดำเนินงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ด้วยวิธีที่ไม่ใช้ยาในบริบทชุมชนชนบท 
สถานประกอบการชุมชนเขตเมืองและประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. นักศึกษาพยาบาลที่เป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี ่ได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้สำหรับวิชาชีพการพยาบาลในการช่วยเลิกบุหรี่เพือ่ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาได้พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาจารย์ที่ ปรึกษา             
ต่างสถาบันในการทำงานควบคุมยาสูบ ระดับนานาชาติ 



4. ได้ผลงานในการรณรงค์เพื่อการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาลในชมรมฯได้นำเสนอนวัตกรรมหรือ
ผลงานที่ประดิษฐ์เพื่อช่วยการเลิกสูบบุหรี่ 

5. นักศึกษาพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสถาบันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเกิดการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง
ทำงานกับภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสังคมไทยปลอดจากควันบุหรี่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผศ.กมลภู ถนอมสัตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยและดร.บุษกร              
สีหรัตนปทุม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


